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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
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 األدوية لكبار السن مجانامتخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 No $2.00 co-payخدمات واسعار خاصة
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تخفيضات Lecturer, University of Toronto
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We speak English and Arabic to serve your needs

Bobby Tut
Partner

Sheriza Mohammed-Ali
Barrister, Solicitor & Notary Public

Sherif Rizk

Lawyer and Notary Public

نتحدث االجنليزية والعربية خلدمة مصاحلكم

Cell: 647-997-7246
1200 Derry Road East, Unit 16, Mississauga, ON, L5T 0B3
sherif@jurislawoffice.com
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�أزمة مديرة مدر�سة يورك  ..الكنز يف املعركة!
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يف ال�ساد�س من �سبتمرب املا�ضي ن�شرت �صحيفة «تورنتو �ستار»،
عن واقعة حتويل مديرة مدر�سة �إبتدائية مبدينة ماركهام للتحقيق من
قبل �إدارة مدار�س يورك والتي تُ�شرف علي تلك املدر�سة ،بدعوي
�أ�سائتها للم�سلمني عرب �صفحة التوا�صل الإجتماعي« ،في�س بوك»،
اخلا�صة بها .وقال املتحدث ب�أ�سم �إدارة مدار�س منطقة يورك� ،أن
هناك �سيدة  -رف�ضت ذكر ا�سمها � -أر�سلت �أمييل ،وقالت �أنها
وجدت علي �صفحة التوا�صل الإجتماعي التي حتمل ا�سم مديرة
املدر�سة بع�ض اال�شياء زعمت �أنها قد حتمل كراهية  ،وخماوف
من الإ�سالم .وبناء عليه مت �إحالتها للتحقيق يف الأمر .وبن�شر تلك
الواقعة �شعر الكثريين باخلوف علي حرية التعبري يف كندا ،وبناء
عليه �إجتهدنا للبحث يف هذا الأمر جيد ًا لنت�أكد �إن كان هناك خط�أ،
وت�أكدنا من �أن ما ن�شرته مديرة املدر�سة ال يحمل �أي كراهية �ضد
�شخ�ص  -فاالن�سان يف كندا هو املقد�س ولي�ست الأفكار  -فبح�سب
تورنتو �ستار قامت مديرة املدر�سة بامل�شاركة ب�صورة علي �صفحتها
تقول «�إذا كان البكيني ممنوع يف دول �إ�سالمية  ،فعليه البرُ قع يجب
�أن يمُ نع يف �أوربا» ،ويف بو�ست �أخر طالبت امل�سلمني املعتدلني
بالتدخل و�إدانة واقعة �إرهابية معينة .والذي ر�أيناه نحن و�أ�صدقائنا
امل�سلمني يف كندا �أنه ال ميثل هجوم ًا  ،كذلك ال ميثل و�سيلة غري
�إحرتافية ومهنية لعر�ض الفكرة والذي يجب �أن يلتزم بها �أ�صحاب
مهن معينة .وبالتايل ر�أينا �إجراء التحقيق يعترب تعدي ًا علي حرية
التعبري ،وهو خمالف للق�سم الثاين من ميثاق احلقوق واحلريات
الكندي والذي ي�ضمن حرية التعبري للأفراد بل وامل�ؤ�س�سات ،وهنا
بد�أ التحرك �ضد ما ر�أيناه ُظلم ًا بحق مديرة املدر�سة .فكتبنا خطاب ًا
لإدارة مدار�س يورك� ،أعدته النا�شطة ال�سيا�سية« ،غادة ملك»،
وفيه عربنا عن قلقنا من �أن ت�أخذ الأدراة خطوة التحقيق بناء علي
�شكوي من �سيدة مل نعرف �إذا كانت �أم �أحد تالميذ املدر�سة �أو ال،

و�أننا نري �أن هذا الأمر هو �إعتداء �سافر
علي حرية التعبري لكندية تكتب علي
�صفحتها ال�شخ�صية اخلا�صة بها ،وبتلك
العبارات التي ال نراها متثل �أية كراهية،
و�أن الكنديني ولأجيال يتمتعون بحرية
التعبري �سواء كندي املولد �أو القادمني
هرب ًا من �أنظمة �شمولية يف بالدهم.
تلك اخلطاب الذي وقع عليه املئات من م�سلمني وم�سيحيني ومن
كنديني من �أ�صول م�صرية و�سودانية ولبنانية وفلبينية و�صينية ،يف
خالل �ساعات عند و�ضعه علي الـ «في�س بوك» وباالمييل ،دفاع ًا
عن حرية التعبري التي نتمتع بها يف وطننا اجلديد ،كذلك كتب
ال�صحفي والباحث امل�سلم�« ،سعيد �شعيب» ،خطاب ًا �إيل �إدارة
مدار�س يورك ،وكيف �أنه كم�سلم ال يري فيما كتبته مديرة املدر�سة
�أي خطاب كراهية �ضده .كذلك كتب الباحث «طارق فتيح» مقا ًال
بجريدة «تورنتو �صن» ينتقد التحقيق مع مديرة املدر�سة ،وقال
�أنا م�سلم ومل ي�ضايقني ما ن�شر علي �صفحتها  ،كما عر�ض عدة
تغريدات لأولياء �أمور م�سلمني ،منهم من ا�ستنكر �إ�ستخدام اخلوف
من الإ�سالم لإ�سكات الأ�صوات  ،و�أخر ي�أ�سف لأن هناك فرق بني
الإ�سالم والتطرف من قبل الإ�سالميني .وقمنا بتحديد موعد مع
�إدارة مدار�س يورك ،وذهبنا بتلك اخلطابات واملقال ،وحتدثنا معهم
ب�ش�أن هذا الأمر اخلطري .نتابع الأمر ،وال نعلم نتيجة التحقيق بعد،
وبينما نحن متفائلني �أن احلق �سينت�صر ،لكننا ال نعب�أ كثري ًا بالنتيجة،
فالإنت�صار هو �أن يتجمع املئات من م�سلمني وم�سيحني ومن ديانات
�أخري دفاع ًا عن حق التعبري ،فاملعركة لي�ست �ضد �أحد �أو ل�صالح
�أحد  ،املعركة للإن�سانية وللحرية وللحق يف التعبري لنا وللإجيال
القادمة ،فاملعركة هي الكنز.

SmileDental ARTS CENTRE
3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما
خدمات خاصة للجالية العربية
نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants
• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers
• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment
• Partial & Full Dentures

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

تعليم مجاني

طلبة دوليني من خارج كندا
سونيا  416.510.2739 :لفيزة الطلبة ..
عادل  647.271.9884 :اتصل لالستعالم
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الدكتور منري جماهد يرد علي الرئي�س ال�سي�سي ..
يوجد متييز ديني يف م�صر
السيد رئيس اجلمهورية
أدهشني تصريحكم في نيويورك بأنه
“ال يوجد متييز ديني في مصر ،مؤكدا
أن جميع املصريني لهم نفس احلقوق
وعليهم نفس الواجبات ،حيث ال يتم
تعريف أحد في مصر على أساس ديانته”،
فاحلقيقة أن بطاقة الرقم القومي
تتضمن “الديانة” وبالتالي فجميع املواطنني
املصريني يصنفون ويعرفون حسب ديانتهم.
أما بالنسبة لعدم وجود متييز ديني في مصر
فاحلقيقة أن التمييز الديني متجذر في مصر
وتتمحور مظاهره في التالي:
 -1التمييز القانوني والدستوري
 -2التمييز في التعليم
 -3التمييز في التوظف
 -4التمييز في اإلعالم
وأود أن أذكر في عجالة بعض مظاهر هذا التمييز:
 -1التمييز القانوني والدستوري
• توفر املادة الثانية من الدستور التي تنص على أن
“اإلسالم دين الدولة ،ومبادئ الشريعة اإلسالمية
املصدر الرئيسي للتشريع” الغطاء الدستوري
للتفرقة بني املواطنني على أساس الدين.
• رفض إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة،
وموافقة مجلس النواب على قانون بناء وترميم
الكنائس ،وهو قانون مييز بني املواطنني ويضع شروط
لبناء الكنائس ال تخضع لها املساجد.
• تديني التعليم بالدستور والقانون
• التمييز القانوني بني املسلمني واملسيحيني فيما
يخص الدعوة الدينية ،حيث يحظر على املسيحيني
الدعاية لدينهم باعتباره تبشيرا كما يعاقب
من يتحول من املسلمني إلى املسيحية بالسجن
بتهمة ازدراء الدين اإلسالمي.
• عدم وجود تشريع يجرم التمييز الديني وهو أمر
وإن كان يشترك مع أنواع التمييز األخرى ،إال أنه
أخطر على النسيج الوطني من بقية أنواع التمييز
• قانون اخلدمة العسكرية والوطنية الذي يفرق بني
اجملند املسلم ونظيرة املسيحي فاجملند املسلم الذي
يحفظ القرآن كامال تخفض مدة جتنيده من ثالث
سنوات إلى سنة واحدة ،بينما اجملند املسيحي الذي
يحفظ اإلجنيل كامال ال يستفيد بهذا التخفيض.
 -2التمييز في التعليم

• اتسعت ظاهرة حتول مقررات اللغة
العربية إلى دروس إجبارية في العقيدة
اإلسالمية يدرسها املسلم وغير
املسلم
• التأكيد على اإلسالم مصدرا وحيدا
للفضائل
• تأكيد املرجعية اإلسالمية لكل شيء
وأي شيء ،عن طريق حشر النصوص الدينية بدون
مناسبة؛ بدءا من اختيار الصديق إلى مشاكل
البيئة.
• املسابقات التي جترى باملدرسة تدور معظم
أسئلتها حول معلومات عن الدين اإلسالمي مما
يقف عقبه أمام الطالب أصحاب الديانات األخرى
• اإلذاعة املدرسية حتمل دائما الصبغة الدينية التي
تشمل الوعظ الديني اإلسالمي
 -3التمييز في التوظف
والتي تتميز بانعدام وجود املسيحيني في بعض
الوظائف السيادية بالدولة ورئاسة اجلامعات،
وضعف متثيلهم في وظائف أخرى  ،وليست هذه
دعوة للمحاصصة الطائفية ولكنها دعوة ألال
يحرم مواطن من وظيفة يستحقها بسبب دينه.
 -4التمييز في اإلعالم
من املؤسف أن قطاعا ً كبيرا ً من اإلعالم املصري -
سواء اململوك للدولة أو املستقل عنها  -أصبح أداه
إلشاعة التمييز الديني والفرز الطائفي في مصر،
وذلك عن طريق:
• التحريض املباشر بنشر البرامج واخلطب والدروس
التي تزدري معتقدات غير املسلمني في أنحاء البالد،
أو السجال الديني الذي تتبناه بعض القنوات
الفضائية الدينية
• كما انزلق بعض الدعاة وبعضهم أعضاء في
مجمع البحوث اإلسالمية في السجال الديني
الذي يقوم على حتقير عقائد املسيحيني والطعن
فيها
• الكذب الصريح واالختالق القصدي ألخبار ال أصل
لها إلثارة الناس ضد مجموعة معينة من الناس،
• التمييز الديني بني األغلبية واألقليات الدينية
والتقارير والتعليقات بشكل عام،
• التغطية املنحازة ألحداث العنف الطائفي،
ونأمل سيادة الرئيس أن نرى في الواقع بدء التحرك
نحو دولة مدنية حديثة تقوم على أساس املواطنة

اتوقع ابداعا فنيا قبطيا �آخر
سعدت مبكاملة تليفونية من األخ الفنان املبدع محسن كامل يخبرنى بقرب عرض مسرحية جديدة من
اخراجه ويقدمها ابناء كنيسة العذراء مرمي والقديس اثانسيوس مبيسسوجا .ومازالت رائعتة الفنية
مسرحية الريس التى قدمها من قبل عالقة بذاكرتى وايضا رائعته االخرى باسم املعلم بخلزالتى قدمت
العام املاضى  .ومسرحية هذا العام بعنوان “اجلنة فني” وتقدم على مسرح متخصص يوم االحد 25
سبتمبر وامتنى اال يفوتكم التمتع مبثل هذه االعمال الفنية الراقية وان نشجع اخوتنا هؤالء املوهبيني فى
فنون املسرح الذين يبذلون جهدا كبيرا لكى ميتعونا مبثل هذه االعمال التى ترقى الى مستوى االحتراف
وتوصل رسالة ايضا .وقد علمت ان هذا العمل به الكثير من الكوميديا التى يبرع فيها كثيرا املصريني
فتعال وادعو االخرين لالستمتاع بسهرة روحية فنية هادفه كما اتوقع بناءا على استمتاعى فى االعوام
السابقة.
ادوارد يعقوب
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القوة الناعمة للأقباط
والتزام التحفظ الغائب
مونتريال – عبد املسيح يوسف
يتمتع األقباط في دول الغرب بالعديد من املزايا النسبية،
يأتي في مقدمتها قوتهم العددية ،وتواصل عدة أجيال
حتى اجليل الثالث أحيانا الرابع ،فضال عن متلكهم لعدد
من موارد الثروات والنفوذ والسلطة في دول الغرب ،ويأتي
في مقدمتها أميركا وكندا واستراليا ،وغيرها .ويطلق
اإلعالم املصري مجازا وهو غير محق علي األقباط املصريني
في الغرب ،أقباط املهجر ،دون أن يسن ذات التسمية علي
املسلمني املهاجرين ،كمسلمي املهجر! ألن املهاجرين
املصريني ليسوا فقط أقباطا ،ولذا فالتسمية يشوبها
الكثير من التمييز السلبي.
هذه املقدمة الزمة ألن املصري بطبعه يغلب علي ثقافته،
معالم الثقافة العربية والشرق أوسطية ،التي تعلي في
مجملها من السلوك الفردي ،بعيدا عن التنظيم اجلمعي
اخملطط ،مثلما هو احلال بالنسبة جلاليات كثير ،منها
اليهود األميركيني ،الذي جنحوا في تكوين تنظيم فاعل
ومؤثر ،يعرف باسم اإليباك “جلنة الشؤون العامة األمريكية
اإلسرائيلية” ،وهي جلنة هدفها خدمة مصالح أعضائها،
فضال عن دولة إسرائيل .وبعيدا عن الكارهني إلسرائيل
واملرتعبني ألى مقارنات معها ،لكن يجب االعتراف أنها
تتقدم كثيرا علينا في األداء والتخطيط وتنفيذ األهداف،
رغم حداثة عهدها.
لم يعد الصوت العالي يفيد أحد ،وأصبحت احلاجة
للمؤسسية هي القاعدة املفصلية للنجاح .ال أحد
يستطيع أن ينكر أن األقباط يعانون من اضطهاد وتفرقة
في ظل تسلسل املوجات السلفية لدوائر اجملتمع وصنع
القرار في اجملتمع .لكن ال يجب اخللط بني األشخاص ومصر،
أم الدنيا ،التي لها فضل علينا جميعا.
اختلف األقباط حول استقبال الرئيس السيسي في
نيويورك خالل اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
ولكن بعضهم نسى كيف عاني األقباط من حكم
اجلماعات الدينية هم وأطفالهم ونسائهم وبناتهم.
بالتأكيد األحوال حاليا أحسن من أيام حكم اجلماعات
الدينية ملصر ،لكن الرئيس السيسي ال ميتلك عصا سحرية
ليغير ثقافة مجتمع ترسخت عبر عقود بفعل تغلغل
االخوان والسلفيني في اجملتمع ،ومن املنطقي أن نتقهم أنه
رمبا يكون هناك حتالف بني بعض دوائر السلطة والسلفيني
ملواجهة اإلخوان.
لكن هل جنحت النخب القبطية املدنية ،خاصة في الغرب
أن تلعب دور حصان طروادة ،الذي ميكن ان تراهن عليه
بعض دوائر السلطة في مصر ،للتواصل معه ،لدعم صورة
وموقف مصر في دوائر صنع القرار في الغرب ،اعتقد ،ليست
هناك مؤشرات علي ذلك.
املظاهرات واالحتجاجات ،مظهر دميقراطي في اجملتمعات
الغربية ،وميكن لعدد محدود من األشخاص القيام بهذه
النوعية من الفعاليات ،في ظل اهتمام اعالمي.
ومن ثم فاملظاهرات مظهر مهم ،لكنه ليس حاكم ،سواء
كانت تظاهرات للتأييد أو الرفض.
األقباط في اخلارج اشبه باجلاتوهات املغلقة ،حتتاج إلى بعد
مؤسسي ،خاصة وأن احلياة –بالبلدي واخدة الناس هنا ،من
حيث العمل وتربية األبناء -هذه النواحي املؤسسية حتتاح
لقيادات من مختلف األعمار ،والدوائر الثقافية واإلدارية
واالقتصادية والسياسية ،مع تبادل لالفكار والثقافات
دون أن يحتكرها قلة ،تدعي قيادة احلركة القبطية في
الغرب .بالتأكيد األقباط يحتاجون لقيادة عاقلة ورشيدة،
من مختلف األعمار حتي يكون هناك تواصل ،وياحبذا لو
كانت هذه القيادات حتظي برضاء قطاع غالب من أعضاء
اجملتمع القبطي ،الذي ال يعرف عن بعضهم شئ إال من
خالل وسائل التواصل االجتماعي ،التي فجرت قيادات
ورقية ،ال تتمتع باي حنكة سياسية ،للتواصل مع دوائر
صنع القرار .فالعمل السياسي يختلف كلية عن العمل
اإلعالمي واحلقوقي ،خاصة وأن األخيرين يتطلبان الصوت
العالي والثقافة اجلنحورية .في حني أن العمل السياسي،
يتطلب التروي والرشادة ،وعدم اعالن ليس كل من يدور في
الغرف املغلقة.
التواصل مع القيادات السياسية والبرملانية في اجملتمعات
الغربية ،من أسهل ما يكون ،خاصة لو وجهت لهم دعوات
من جمعيات ومؤسسات وتنظيمات ،تعبر عن أعداد ،ففي
أى حدث يهرول السياسي سواء كان قيادة محلية او

برملانية حلضور فعاليات هذا احلدث .وحتققت من هذا األمر،
خالل سنوات هجرتي األولي ،حيث يتهافت أعضاء البرملان
الكندي عن مختلف دوائر مونتريال والفال حلضور أى فعالية،
بل واجلميل في األمر يرسل كل منهم علي عنوان منزلك
كل بياتات التواصل معه من تليفون مكتبه وتليفونه
الشخصي وبريده اإللكتروني وصفحاته علي مواقع
التواصل االجتماعي للتواصل معه مباشرة حاول احلاجة
إليه حلل اي مشكلة خاصة باملنطقة التي تسكن فيها.
هذا األمر يؤكد أن مزيد من الطابع املؤسسي للسلوك
القبطي سيغير الكثير ،مبا ميثل دعما لقضيتهم العادلة،
والتي ال تتفصل علي تنمية واستقرار مصر الغالية.
عندما تستمتع إلى عدد من شيوخ األقباط ،وأقصد بهم
هنا املهاجرين األوائل ،جتدهم يتمتعون برؤية ثاقبة وهدوء
في التكفير واتساع أفق في تناول القضايا ،وتواجدهم
بجانب بعض العناصر الشبابية الفاعلة في احلركة
القبطية في الغرب أمر محوري ،خاصة وأن بعض هؤالء
الشباب ،رغم تنسيقهم مع بعض ،ينقصهم ،ما يعرف
لدى بعض املسؤولني ،بالتزام التحفظ.
للكنيسة وقياداتها ،وعلي راسها قداسة البابا تواضروس
الثاني كل التقدير واحلب واالحترام ،ولكن هذا ال ينفي
فصل الدين عن السياسة .وملا كان هذا األمر مستحيل،
ألن النظام السياسي يفضل التعامل مع الكنيسة
وقداسة البابا علي أنهم الباب الرئيسي والوحيد للوصول
والتواصل مع األقباط ،فإن النخب املدنية القبطية هنا
يقع عليها عاتق التواصل املباشر واجلاد مع الكنيسة
لتكوين هيئة استشارية –حتى لو كانت غير معلنة -ممن
يتمتع باخلبرة واحلنكة السياسية ملعونة قداسة البابا
في القرار السياسي ،الذي ترغم الكنيسة علي لعبه،
نتيجة استسهال النظام احلاكم التعامل مع األقباط عبر
الكنيسة ،بعيدا عن الشخصيات التقليدية ،التي تأكد
انتهاك عمرها االفتراضي ،وثبت فشل قرارتها السياسي،
في صور عدة ،منها مجموعة النواب األقباط ،املتسلفنني،
واملتجاهلني الدفاع عن القضايا القبطية ،وما يتعرضون لها
من عنف وإرهاب في عدد من محافظات ومدن مصر.
التزام التحفظ ،الذي احتدث عنه هذا ،سمعت عنه له مرة
خالل دراستي وعملي في املركز القومي للبحث العلمي
الفرنسي ،وعرفت خالل إحدى املناقشات من أحد القيادات
اإلدارية الفرنسية ،وأنه يعترض علي بعض السياسات
الرسمية ،ولكنه ال يستطيع إعالن ذلك صراحة بحكم
منصبه .وهذا األمر ينطبق أيضا علي من يريد أن يلعب
دور القيادة ،فعليه واجب والتزام التحفظ ،عبر التواصل
مع الكنيسة قبل أن يهاجمها علي موقف سياسي.
وهذا األمر لن يتغير .ولكننا نريد تغيير تركيبة العناصر
احملددة لهذا القرار أو املوقف السياسي مع قداسة البابا
تواضروس ليكونوا من احملنكني ،بعيدا عن بعض اإلكليروس،
الذي جنلهم ،ولكنهم ال ميتلكون أدوات اخلطاب السياسي،
خاصة وأن عقلية ونسق قيم ابناء الكنيسة في الغرب،
ليست مماثلة للطاعة العمياء ألبناء الكنيسة في مصر.
فاجملتمعات الغربية مجتمعات نقدية عقالنية ،تقود علي
النقاش واملنطق ،ولذا فكما قال االستاذ حمدي رزق في
مقاله بجريدة املصري اليوم أن قداسة البابا كان هدفه
نبيال ولكنه لم يحسن اختيار ممثليه خملاطبة األقباط في
الغرب ،خاصة وأن أحد االساقفة وهو اسقف نقادة وقوص
قال ما معناه أن  %06من مشاكل األقباط سببها األقباط
!!! “بدون تعليق”.
من يتوهم أن النظام سيتواصل مع دوائر أخرى غير
الكنيسة للتعامل مع األقباط مخطئ ،ولذا فاحلل في
تفكيك الدوائر احمليطة بقداسة البابا بنخب مدنية رشيدة
وعاقلة من مختلف األعمار لدعم البابا.
وتبقي كلمة ،الرئيس السيسي يستحق اخلروج الستقباله
والترحيب به ألنه خلص مصر بدعم من املؤسسة الوطنية
املصرية اجليش ،من حكم ديني متطرف ومتآمر مع إدارة
أوباما الداعمة للجماعات اإلرهابية ،كان من بينهم
نتائجه احملتملة حرب أهلية وانقسامات ،في مصر الغالية
حماها اهلل وحفظها دائما .وهذا ال ينفي أن هناك انتقادات
ومالحظات علي بعض السياسات للنظام احلاكم حاليا،
ولكن هذا ال يعني التشكيك في وطنية الرئيس وحبه ملصر
أم الدنيا.
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منحوتة احلرية  ..جدران بال أسوار
الوالء التام أو املوت الزؤام

دوال أندراوس

ملاذا تستمر محاوالت إقحام األقباط في
صراع ال يخصهم بني السلطة واإلخوان؟
وملاذا يتخلل خطاب الكنيسة إلى
شعبها التلويح الدائم بنوايا اإلخوان
وغيرهم من جماعات اإلسالم السياسي
إلسقاط الدولة ،وكأن عبء حماية
الدولة من االنهيار يقع على عاتق
املسيحيني وحدهم في الوقت الذي ال
حترك فيه الدولة ساكنا الستمالتهم أو
لرسم سياسة واضحة جتاه رعاياها من
املسيحيني؟
وإن كانت الدولة تدرك أهمية الدور الذي
يلعبه أقباط املهجر لصاحلها في مقابل
املؤامرات الغربية واملكائد اإلخوانية التي
حتاك ضدها ،وإذا كانت تستفيد من
خروجهم في مسيرات مؤيدة للرئيس
كلما هم بزيارة اخلارج ،وإذا كانت تستفيد
من جناحاتهم في البالد التي يقيمون فيها
ومن عالقاتهم املتعددة مع الساسة
واحلقوقيني الغربيني ،وإذا كانت تستفيد
من تبرعاتهم الدوالرية لصندوق حتيا
مصر وغيره من أوجه التبرع ،وإذا كانت
تستفيد من استثماراتهم في مشاريع
تساهم في تدوير عجلة االقتصاد على
أرض الوطن ،فلماذا لم تفكر مرة في
محاولة استرضائهم بطريقة مغايرة
لطريقة االبتزاز واملساومات التي باتت
تستخدمها لقرون؟
رمبا ألنها سياسة تؤتي بثمارها في حني
ال تكلفهم شيئا على اإلطالق؟ رمبا ألنها
تتعامل مع قيادات كنسية مهادنة
أصبحت على غرار الفئة السلفية
تستخدم آيات اإلجنيل في التهديد
والوعيد والتخويف من بعبع املؤامرة
الذي يهدد أمن الوطن وسالمته .فتربت

لدينا أجيال على طاعة أولي األمر وتبنت
شعار أن كلمة نعم جتلب النعم وأن
البركة حتل فقط على أبناء الطاعة.
احلق أقول لكم ان الدولة لن تغير من
سياستها في التعامل مع األقباط
ولن تقوم بعمل إصالحات حقيقية في
الداخل ما دامت السياسة احلالية تؤتي
ثمارها .سيظل اجملني عليهم يعاقبون
على اجلرائم التي ترتكب ضدهم
وستظل كفاءات األقباط مقصاة عن
التعيني في املناصب الرسمية وستظل
املواد الدستورية والقوانني املعيبة تنضح
بالتفرقة والتمييز ،وسيظل خطاب
األغلبية الديني مليئا بالعنصرية
والكراهية نحو األقليات.
ورغم أن خطوات اإلصالح بسيطة جدا
وأساسية في أي بلد متحضر ورغم أن
أي جزرة كافية السترضاء فصيلة ال
يشك عاقل في وطنيتها ودورها اجلوهري
في دعم الدولة إال أن سياسة املساومات
تكفي مادامت تعمل .يكفي أن تعترف
الدولة يوما بوطنية أقباط املهجر
وفي اليوم الذي يليه تقوم بتخوينهم
واتهامهم بالعمالة وكله مبا ال يخالف
مزاج السلطان ومباركة القيادات
الدينية.
لسنا طرفا من أطراف الصراع لذلك
لن نقحم أنفسنا فيه ال بالدعم وال
باملطالبة باإلسقاط.
فأقباط املهجر ليسوا لعبة بالزمبلك
حتركونها كيفما شئتم وهناك فارق كبير
بني الوطنية والسذاجة السياسية.
والفكرة هنا هي أن من يضمن والءك
التام في جيبه لن يفعل ألجلك شيئا
أبدا.

خليك نور

خ
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للحواليكىيبص عليكى ن ك
ابتسامة لكل
اللى مكسور يلجأ اليكى ور
تشجيع لكل قلب

امل لكل شخص يبص فى عنيكى
كون نور للحواليك
أمان لكل اللى بيتحامى فيك
قدوة لكل شخص يبص عليك
قلب مفتوح لكل تعبان بيجرى عليك
كونوا نور يسوع للعالم اللى برة
للعالم اللى غرقان فى الضلمة
للعالم اللى نهايته بتقرب
و الناس قاعدة تتفرج
كونوا احملبة اللى االنسان بيدور عليها
و الشمعة اللى بتنور للناس طريقها

ندى باخوم

احلرية مفهوم تعددت تعريفاته  ،ارتبط مفهوم
احلرية بالثورات على السلطة و تناسينا مفهوم
احلرية املتعلق بالثورة على النفس  ،و لرمبا أن أكثر
مفاهيم احلرية الغائبة عنا هو مفهوم التحرر من
سجون العقل  ،و هو أننا نصنع بأفكارنا سجونا
ألنفسنا و تأبى عقولنا على التحرر من أفكار
بالية نشأنا عليها و قد ال تواكب هذه األفكار
الزمان و ال املكان و لكننا نتمسك بها في وجه
حريتنا  ،فتكون حريتنا أال نكون أحرارًا و نحاول
فرض تخلينا عن حريتنا على اآلخرين .
فالبعض يختار بنفسه العبودية  ،قد تكون
العبودية لفكرة مهينة النسانيتنا  ،لكننا نراها
تكرميًا آلدميتنا  ،قد تكون العبودية في أن نحتذي
بشخص سيرته عنيفة بغيضة لكننا نصمم
على أنه بوصلة األخالق و مكارمها ،و نظل
نبحث عن مبررات أخالقية ألفعال دموية  ،قد
تكون عبوديتنا رهن أشخاص يكيلون لنا االهانات
و نصمم نحن على أنهم يحبوننا بالرغم من
اهانتهم و خيانتهم املستمرة لنا  ،قد تكون
العبودية ألشخاص غليظة القلب قوال و فعال
لكننا نرى أنهم ميثلون لنا األمان الذي لن جنده
ان حتررنا منهم.
و بالرغم من كل هذه املفاهيم الفلسفية إال
أنه يظل مفهوم احلرية السائد هو أال تكون
مقمو ًعا ،على األقل في االختيارات األساسية ،
و ألن احلرية شارع له اجتاهني فعليك أن تعي أنه
ال ميكنك أن تئن من القمع بينما ترغب في قمع
اآلخرين حتت مسميات األخالق و الدين أو الوطنية
أو مجتمعاتنا احملافظة .
و نحن نتحدث عن احلرية عادة تشرد أذهاننا إلى
احلرية من السلطة و التسلط  ،لكننا ال نولي
اهتما ًما كافيا ً للحرية من القوالب التي يفرضها
علينا اجملتمع  ،فاجملتمعات ال تتعاطف مع من
يخرج عن طوعها  ،و ال تأخذها رحمة مبن يعلن عن
اختالفه و خروجه عن طوعها .
أن تعبر عن أفكار مختلفة أو أن تسلك طريقًا
مختل ًفا عن اجلموع مهما كان االختيار بسيطا
و ينظر اجملتمع
يُعد شرودا عن األغلبية،
إلى اختياراتك نظرات قاسية  ،و في بعض
مجتمعاتنا القبلية قد يكون االختيار اخملتلف
سب ًبا موضوعيا لدفنك ح ًيا و عادة هذا يسري
على الرجال و النساء و تعاني منه أكثر النساء
في ثقافة صحراوية الهوى .
اخلوف هو أكبر سجن للحرية  ،اخلوف من اجملتمع
و من التبعات و من فقدان األصدقاء الذين ال
يحترمون قرارتك و ال يدعمون حرية اختيارك ،
فهم يدعمون اختيارك فقط إن كان مناسبا
ُ
جملموع القيم و املبادئ التي اتفقوا عليها ضمن ًيا
أو صراحة  ،و لهذا كانت كلمات الرئيس األمريكي
روزفلت(  ) 5491 – 2881عن اخلوف هي األكثر
تداوال في العالم اليوم  ،حني قال أن أكبر مخاوفنا
هو أن نعيش رهن اخلوف .
اخلارجون عن القوالب  ...الشاردون عن اجلموع  ،لرمبا
يدركون أن حريتهم مرهونة باالتساق و التصالح
مع النفس و عدم نفاق اجملتمع مهما قذفهم
اجملتمع بطوب الكفر و حجارة الفسوق وخرسانة

رباب كمال
الالوطنية  .هم يدركون أن أفكارهم البالية
اليوم ستكون مقبولة فيما بعد  ،متاما كما فعل
الفيلسوف االجنليزي برتراند راسل ( 0791 -2781
) حني صاغ وصاياه العشر عن مفهوم الليبرالية
قائال “ ال تخشى أن تكون فكرتك غريبة ،فكل
األفكار املقبولة اآلن كانت غريبة يوما ً ما”
هل ننسى أن خروج الفتيات للتعليم اجلامعي
في مصر في ثالثينيات القرن املاضي قوبل بفتاوى
اقتراب الساعة و زلزلة األرض و غضب الرب ؟ و
حتى إن كانت هذه األفكار موجودة حتى اليوم في
ظل ما تعرضنا له من انتكاسة حضارية  ،إال أن
هذا لم مينع ماليني الفتيات من التخرج اجلامعي
– على مدار العقود  -حتى و إن نشأن في الريف و
في مجتمعات قبلية .
قد ال يكون وصف احلرية يسيرًا بالكلمات  ،لهذا
جلأ الفن إلى التعبير األمثل عن احلرية  ،سواء
باللوحات أو املنحوتات و هي وسيلة عابرة للقارات
و احلضارات و الثقافات و اللغات  ،و عادة فإن
الفنون التي تعبر عن مفهوم احلرية تستخدم
رموز األيدي التي تفك األغالل ،أو األيدي التي متتد
إلى السماء على سبيل أن السماء رمز للحرية ،
أواأليدي احلاملة لشعلة نور .
كانت السماء و األيدى احلرة و مشاعل النور من
رموز احلرية بينما كانت اجلدران من رموز السجن
و القهر  ،و هنا كانت عبقرية منحوتة احلرية و
التي تعرف عامليا باسم eerf skaerb erutplucs
 ،و هي عبارة عن أربعة منحوتات ميثلون و يرمزون
لنفس الشخص في مراحل التحرر اخملتلفة ،
فاملنحوتة األولى تقع كامال في طيات اجلدار و
الثانية منحوتة حتررت برأسها و كتفيها و تظل
ذراعيها مقيدة  ،و املنحوتة الثالثة استطاعت أن
متد يدها خارج نطاق اجلدار كاملة سع ًيا للحرية
 ،أما املنحوتة الرابعة فهي تقع على ُبعد مترين
من اجلدار و هي متحررة متاما في إشارة رمزية إلى
التحرر من القوالب التي جتعل حريتنا رهنًا للقيود
 ،فاحلرية أن تتحرر من القوالب التي ُفرضت علينا
ُوصنعت من حولنا  ،و اجلدران اتضح أنها ليست
مقيدة إال أذا ارتضينا نحن ذلك  ،اجلدران ليست
سجنا طاملا أننا ال نصنع منها أسوارًا و حواجز
تخنقنا.
منحوتة احلرية تقع في إحدى شوارع فيالدلفيا
بالواليات املتحدة األمريكية و قام بنحتها الفنان
اليوناني زينوس فريداكوس عام 0002
و لسان حالها “ حترروا من اجلمود الذي ُيفرض
عليكم”
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اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 9,813
منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام MLS
خالل شهر اغسطس . 2016
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت 35
في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر
شامل كل أنواع املنازل  677,241دوالر باملقارنة
 606,706دوالر لنفس الشهر من العام املاضى
وذلك بارتفاع قدرة  11.6في املائة .و فى باقي
ال  )»GTA («905إرتفع متوسط سعر البيع الي
 728,122دوالر باملقارنة  601,813دوالر لنفس
الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره  21فى
املائة.
و في مجال الشقق اململوكة(  (�Condo Apart
 )mentكانت املعاملة علي  2,786شقة خالل
شهر اغسطس  . 2016استحوزت تورونتو علي
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اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
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1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
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ليصل الى
تفاوتتواألرقام
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ذلك
و
خاللMLS
من
2015
أكتوبر
شهر
خالل
اؤجرت
قد
مربع
قدم
311,943
الصناعى
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اغسطس
شهر
خالل
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1,924
شهرعلي
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اململوكة
الشقق
بإنخفاض
شهرو ذلك
خاللMLS
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الصناعى
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ذكر
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العام
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فى
39.6
قدرة
املباعة
املكاتب
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وفي
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للقدم
دوالر
في
السكنية
للشقق
البيع
سعر
متوسط
وكان
املبيعات.
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من
باملائة
70
علي
تورونتو
استحوزت
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
الشهر
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اؤجرت
قد
مربع
قدم
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من
الفترة
هذه
خالل
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
10.8
بإنخفاض
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ليصل الى
الفترة من
املائة.
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اإليجار الى
اإليجار
املائة.
فى
قدره
ذلك
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املساحة
املربع.
للقدم
دوالر
494.08
متوسط
سعر
إنخفض
و
املائة
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مبقدار
املبيعات
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ففى
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اجملال
مبيعات
حيث
من
أما
اجملال املناطق:
مبيعاتلكافة
حيثالسوق
حتركات
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مقطتفات إخبارية

















الى:
ارسال اسألتكم

برجاء

Mortgage Agent

License
License ## M14000008
M14000008
Cell:
Cell: 416.300.2443
416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

برجاء ارسال اسألتكم الى:

License #11995
License #11995

We
We Work
Work for
for you
you NOT
NOT the
the lenders
lenders


Residential / Commercial mortgage

Residential
/ Commercial

First
time home
buyers mortgage

First immigrants
time home buyers

New

New immigrants

First
and second mortgage
 Mortgage
First andRenew
second

or mortgage
Refinance

Mortgage
Renew or Refinance

Self
employed

Self employed

Investment
properties

Investment
Good
or Badproperties
Credit
Good ormortgage
Bad Credit

Lowest
rates
I
amLowest
dealingmortgage
with major rates
banks and 40+ lenders.
I ammain
dealing
major
and money
40+ lenders.
My
goalwith
is to
helpbanks
you save
and obtain
the
loan
you are
making
large
My perfect
main goal
isfor
to you
helpwhen
you save
money
and aobtain
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
the perfect loan for you when you are making a large
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Member of
Independently Owned & Operated
Independently
Owned & Operated
Mortgage
Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil



















3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR
<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ
2UDQJHYLOOH







\6RXWK6LPFRH&RXQW

اجيب عليها تباعا.
 soarin.homes@gmail.comو سوف






اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

Atef Nekhil
Mortgage Agent

Atef Nekhil

عقارات نيوز
عقارات نيوز

Member of

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
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عقارات نيوز

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

�إعداد� :إدوارد يعقوب

مدى خطورة التنازل عن شرط الرهن العقارىاعداد  :ادوارد يعقوب

سرطان
األنسان
لصحة
تهديدا
انها تسبب
استخدمه
العقاراتوقد
الطبيعية
اجلرانيت
يعتبر
فى
خصوصا تفكير
والتنافس بدون
املزايدات
ضغط
املشترين حتت
البعضبعض
االخيرة واندفاع
فى االشهر
األحجار سوق
اصلبعن جنوح
من تكلمت
سابقتني
مقالتني
فى
السابقة
بالتفصيل فى
يسببة وقد
قد التفتيش
شرط
الرئهوهما
حلماية زبونه
العقارية
املشتريات
شرطني يضعهم
قدماء عن اهم
التنازل
املقالة الرادون
وانطالق غاز
تناولتهاملباشر
األشعاع
الذى
اجلميلة
متاثيلهم
مندوب من
تشكيلعادةالكثير
املصريني فى
من
مكتوبه
موافقه
هناكعلى
املشترى
ناحيةحصل
ومنعنه اذا
التنازل
االخير يجوز
والكساءوالشرط
على السعر.
املقرضة
موافقة اجلهه
االخر هو شرط
والشرط
صحة
مسبقهفى
يشككون
آخرون
آخرى
املشع.
اخلارجى
للبناء
كماده
واستعمل ايضا
الضخمة
اجلهه املقرضة ولكن بشرط ان يكون سوق العقارات “سوق مشترى” اى ان اليد العليا فى هذه احلالة للمشترى وهذا يعنى ان االسعار اقل من من سعر
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
السوق حسب االصول العلمية لتقدير العقار وهذا يعنى ايضا ان البنك اذا طلب مثمن فان تقديرة لسعر االعقار سيكون مساوى او اكبر من سعر
واألبحاث
الصحة
خطرا
اجلههمتثل
النسبانالتى
فهناكتصل
االن ال
التشطيبات
كعنوان
مناضد
كثيرا
العقار اقل
علىسعر
قد تقدر
املقرضة
الىكبيرة من
خطورة
لفخامةكما هو حاصل
للبائع او مجنون
املطابخالسوق
حالة ان يكون
اسطحولكن فى
الشراء.
تعمقا
يحتاج الى
واملوضوع
مازالت
املطابخ
استعماله ان فى
هذه َء فى
للمنازل .بُد
كان
اكثرالشراء
ابحاثسعر
الشراء فمثال
السوق و سعر
مستمرة سعر
يساوى الفرق بني
واألحواضمبقدار
الرهن العقارى
يرفع مقدم
احلالة البد للشارى
الداخليةالشراء وفى
من سعر
ذلك .الف دوالر فيكون املطلوب فى هذه احلالة  150الف
املقدم 50
املسبقة ان
الصناعيةاملوافقة
املفروض حسب
كان من
الف دوالر فأذا
1987ب 100
سعر السوق
يكوننفى
ألثبات او
االخرى
واملواد
للفورميكا
كبديل
يفوق عام
منذ
الشارى!!
يتوقعه
كان
الذى
املقدم
اضعاف
ثالثة
اى
دوالر
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول

2

عـقـارات
عـقـارات

الثالث واخلمسون
العدد الثالث
 -- 2016العدد
يناير 2016
 2يناير
واخلمسون
السبت 2
السبت

Peopleuutrust..
trust..
People
Serviceuudeserve
deserve
Service

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Irene
Awad
Temon Rassem
Irene
Awad
Temon
Professional
Real Estate Services

Mobile Mortgage
Mortgage Specialist
Specialist
Mobile
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham
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BARRIE

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a
ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

SOLD

PrimeRealty
Realty Services
Services inc.
inc.
Prime
*Brokerage
*Brokerage
Richmond Hill

SalesRepresentative
Representative
Sales

SOLD

SOLD

2911Kennedy
KennedyRd.
Rd.Toronto,
Toronto,ON
ONM1V
M1VRichmond
1S8
2911
1S8
BARRIE
Hill

SOLD
\%X
6HOOLQ'D\V
)Cell: :(416
(416)843-6618
843-6618 Cell
)Cell:: (647
(647) 778-6948
778-6948
Cell
ZLWK125,6.
)Office:(416
(416)298-8200
298-8200
)Fax:(905
(905)721-0467
721-0467
Office:
Fax:
Email: irene.awad@century21.ca
: irene.awad@century21.ca
Email: :temon_rassem@centum.ca
temon_rassem@centum.ca
Email
Email
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill
SOLD
Each
office
is
Independently
owned
Each office is Independently owned
andoperated
operated
and

%URNHU06F$UFK

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Vaughan

SOLD

2014
2014

SOLD

Independentlyowned
ownedand
andoperated
operated
Independently

North York

Markham
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BBC

قلق في أملانيا بسبب زيادة مستوى كراهية األجانب
حذرت احلكومة األملانية من مستوى كراهية األجانب في ارتفاع مطرد ،قائلة إنها ذلك قد يهدد االستقرار
في شرقي أملانيا.
وارتفعت الهجمات التي تستهدف املهاجرين
بشكل كبير خالل العام املاضي.
وكانت أملانيا قد استقبلت أكثر من مليون مهاجر،
معظمهم مسلمون من دول الشرق األوسط
وأفريقيا وأسيا ،خالل عام .2016
ومنذ أن فتحت أملانيا أبوابها أمام الالجئن ،شهدت
بعض املناطق السيما شرقي البالد زيادة في أعمال
العنف ضد املهاجرين.
كما ارتفعت شعبية حزب البديل ألملانيا املناهض
لالجئني حتى بات ممثال في كافة الواليات شرقي
أملانيا .ونشرت احلكومة تقريرها السنوي عن حالة االحتاد في أملانيا .وقالت إريس جليك ،املفوضة احلكومية
لشؤون شرقي أملانيا“ :التطرف اليمني بكافة صوره ميثل تهديدا خطيرا للتطور االقتصادي واالجتماعي” في
شرقي أملانيا.
وسجلت السلطات  1408حادث عنف نفذه أنصار اليمني العام املاضي ،وهو ما يزيد بنسبة  42في املائة
باملقارنة مع إحصائيات عام  ،2014بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتقول الشرطة الفيدرالية إنه قد وقع أكثر من  700هجوم على أماكن إقامة طالبي اللجوء خالل العام
احلالي .وتشمل هذه الهجمات  57حادث إحراق متعمد.

DW

االرهاب يصب في صالح دونالد ترامب
في الوقت الذي تتعامل فيه هيالري كلينتون بالتحليل املوضوعي
مع أحداث االعتداءات ،يحرز دونالد ترامب على مكاسب من خالل
إطالق مطالب .في الواليات املتحدة األمريكية يعتبر تعقب األشخاص بدوافع عنصرية أمرا محظورا ،ولكن
ترامب -على عكس هذا -قلما يكترث بذلك .فعندما تتعارض مقترحاته مع القوانني القائمة ،فإنه يستخدم
ذلك كحجة إضافية له وألنصاره كدليل على فساد النظام وتهالكه .ومن هذا املنطلق فإنه الرجل الوحيد
الذي يستطيع إخضاع القوانني ملنطق أولوية األمن الداخلي .في املقابل ،قلما جتد لغة التحليل املعقدة
التي تتبناها هيالري كلينتون آذانا صاغية .فالكثير من الناس ال يريدون معرفة العالقة بني احلرب القائمة
في سوريا أو في العراق البعيدة عنهم مع اعتداءات مسلمني متطرفني في بلدهم .فلديهم شعور بانعدام
األمان وباخلوف ،ويريدون حلوال سريعة.
الواليات املتحدة تبدو عقب احلمالت االنتخابية املتواصلة منذ شهور في حالة أجيج وانقسام توحي أمام
كاميرات التصوير واألخبار اليومية وعبر تويتر وكأن أطراف البالد ستتالشى .وقد يكون األوان في هذه احلملة
االنتخابية قد فات خلوض جدل حقيقي حول كيفية التعامل مع احملرمات وحول املنطلق األخالقي الذي تريد
البالد نهجه .والزال أمام السياسيني في بلدان أخرى مقبلة على انتخابات كبيرة بعض الوقت ملغادرة املوقع
املريح الذي يتجلى في حب الذات والعمل على مجابهة الواقع الذي يعيش فيه الناس حقا.

24 France

األمم املتحدة “مستعدة” الستئناف قوافل
املساعدات في سوريا “في أقرب وقت ممكن
أعلنت األمم املتحدة األربعاء أنها «مستعدة»
الستئناف قوافل املساعدات االنسانية إلى
األماكن احملاصرة أو تلك التي يصعب الوصول إليها
في سوريا «في أقرب وقت ممكن» ،بعد أن علقتها
إثر هجوم استهدف قافلة قرب مدينة حلب.
وأفاد املكتب اإلعالمي للشؤون اإلنسانية التابع
لألمم املتحدة في بيان“ :أعيد العمل بتحضير هذه
القوافل اآلن ...تواصل األمم املتحدة الدعوة إلى
الوصول اآلمن وغير املشروط ،غير املقيد واملستمر”
ملساعدة السوريني “أينما كانوا”.
وجاء في البيان أن األمم املتحدة علقت قوافلها
فقط إلى املناطق احملاصرة وتلك التي يصعب
الوصول إليها .أما في أماكن أخرى فقد “استمرت
العمليات اإلنسانية دون توقف في األيام األخيرة
للوصول إلى احملتاجني ،مبا في ذلك دمشق” ،وإنزال
مساعدات جوا إلى مدينة دير الزور.

وأدى هجوم على قافلة حتمل مساعدات من
األمم املتحدة والهالل األحمر في أورم الكبرى ،في
غرب محافظة حلب ،إلى مقتل نحو عشرين
شخصا واملسؤول احمللي في الهالل األحمر
السوري عمر بركات ،بينما كانوا يعملون على
تفريغ الشاحنات.
ودمرت في الهجوم  18من شاحنات القافلة البالغ
عددها  .31وما يزال مصدر هذا الهجوم غير واضح.
وكان مت إبالغ جميع أطراف النزاع عن القافلة ،وفقا
لألمم املتحدة.

رويترز
غرق قارب يقل  600مهاجر قبالة سواحل مصر

غرق قارب يقل نحو  600شخص قبالة سواحل مصر ولقي  43شخصا على األقل حتفهم في أحدث
كارثة حتيق باملهاجرين غير الشرعيني الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا .وغرق القارب في البحر املتوسط
قبالة قرية برج رشيد في محافظة البحيرة .وقال مسؤولون إن  31جثة انتشلت وهي لعشرين رجال وعشر
نساء وطفل .وشاهد مراسل لرويترز قارب صيد ينقل  12جثة أخرى مما يرفع العدد اإلجمالي إلى  .43وتابع
املسؤولون أن عمال اإلنقاذ متكنوا حتى اآلن من إنقاذ  154شخصا مما يعني أن هناك نحو  400شخص ما
زالوا مفقودين .وقال مسؤول أمني رفيع املستوى مبحافظة البحيرة لرويترز «املعلومات األولية تشير إلى
أن احلمولة الزائدة سبب احلادث .يبدو أن القارب مال وأن املهاجرين تساقطوا في املياه ».وقال مسؤولون إن
القارب كان يقل مهاجرين مصريني وسودانيني وصوماليني وإريتريني .وعند نقطة خلفر السواحل في برج
رشيد حيث يلتقي أحد فرعي النيل بالبحر املتوسط جتمع العشرات وقد متلكهم القلق في انتظار أي أنباء
عن أقاربهم املفقودين .وقالت رتيبة غنيم وهي تنتحب «لن أغادر حتى أرى محمد» .وكان أخوها محمد
( 16عاما) قد غادر قريته الفقيرة بحثا عن فرصة أفضل للحياة .وأضافت باكية «قدره أن يغادر أمس ويعود
جثة اليوم .لم ينتشلوا جثته من املاء حتى اآلن».
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تنبؤات عن فصل
شتاء اكثر برودة وثلوجاً

وفقا لتقومي «أملاناك» الذي ينشر سنويا
منذ  ٢٢٥عاما وينشر في كندا منذ  ٨٥عاما
وهو التقومي الذي يتضمن معلومات خاصة
بالتنبؤات عن أحوال الطقس ومواعيد الزراعة
للمزارعني وجداول خاصة باملد واجلزر وهو
مرتب بحسب التقومي امليالدي واالحصاءات
اخملتلفة ،قال متحدث عنه وهو «جاك بورنيت»
أن الشتاء القدم في كندا سيكون أكثر برودة
وثلوجا مع توقع درجات حرارة اقل من املتوسط
في كل أنحاء كندا ولهذا يجب االستعداد له
الن توقعات «املاناك» غالبا ما تكون صحيحة
بنسبة . %٨٠

االفراج عن كندي متهم بالتجسس
في الصني بعد اعتقاله سنتني
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في كلمة ترودو باألمم املتحدة  :كندا تريد مقعد في مجلس االمن
أكد جاسنت تودو في أول خطاب له أمام
اجلمعية العامة في االمم املتحدة أن كندا تريد
احلصول علي مقعد مؤقت لفترة محددة في
مجلس االمن وقال «نحن كنديون ونحن هنا
للمساعدة» وسوف حتتاج كندا لدعم اجلمعية
العامة لها حتي تفوز بهذا املقعد للفترة ما
بني عام  ٢٠٢١و ٢٠٢٢وفي اليوم الثاني لوجوده
في مدينة نيويورك حتدث ترودو في مؤمتر القمة
الذي أستضافه أوباما لبحث شؤون الالجئني
والذي يهدف الي التعاون علي أستراتيجية
شاملة للتعامل مع  ٦٥مليون نازح في العالم
و تشارك فيه كندا باالضافة الي أثيوبيا واملانيا
واالردن واملكسيك والسويد واالمني العام لالمم
املتحدة وأعلن ترودو يوم االثنني  ١٩سبتمبر
عن تقدمي معونة كندية أضافية مقدارها ٦٤٫٥
مليون دوالر علي مدي عدة سنوات للمساعدات
االنسانية لالجئني في العالم وشجع أوباما

أيضا احلكومات واملتبرعني جلمع املزيد من االموال
ألعادة توطني الالجئني  ،كما أعلن وزير الهجرة
الكندي جون ماكالوم عن شراكة جديدة بني االمم
املتحدة وكندا واملليونير جورج سوروس ملساعدة
البالد االخري في أنشاء برامج للكفاالت اخلاصة
لالجئني علي مثال النموذج الكندي لرعاية
الالجئني الذي أعربت  ١٣دولة عن اهتمامها
بتقليده وقال الوزير الكندي إن أستجابة كندا
ألزمة الالجئني ليست جزء من محاولتها
احلصول علي مقعد في مجلس االمن الدولي.

فريزر انستيتيوت :
تكلفة الالجئني في كندا  23مليار دوالر سنوياً
كشفت دراسة جديدة أصدرتها منظمة فريزر انستيتيوت عن أن تكلفة إستقبال الالجئني في كندا
ستضيفعبئا ً على امليزانية السنوية مبقدار  23مليار دوالر كل عام.وألن مسؤولية هؤالءالالجئني جتاه
الدخل القومي الذي حتصله الدولة من أموال الضرائب ستكون محدودة،فإن هذا سيترجم إلى عجز
في اخلدمات او زيادة في التكلفة لكل مواطن كندي مبا يساوي  ٦٠٠٠دوالر سنويا ً (وهوغالبا ً ما سيتم
ترحيله في صورة ديون مستقبلية تقع على عاتق األجيال املقبلة).
وقد إتهم القائم على الدراسة ،احلكومة الكندية بأنها تبعثر األموال وكأنها تقوم بالعمل اخليري
نيابة عن العالم أجمع ،بينهما إتهمت احلكومة الكندية الدراسة بعدم احليادية للخروج من هذا
املأزق.غير أن األمر أخطر من مجرد تبادل اإلتهامات ،فقد إمتدت الدراسة إلى بحث دور الوافدين اجلدد
في اإلحتفاظ بنظم املعاشات واخلدمات االجتماعية بكندا في حالة صحية ،غير أن استقبال الجئني
غير مؤهلني لدخول سوق العمل سواء املهني أو احلرفي بأعداد كبيرة قد يسبب تدهورا ً لتلك اخلدمات
في املستقبل  -اعتمدت الدراسة على إحصاءات مت جمعها مابني عامي  ١٩٨٧و  ٢..٤مبتوسط  ٤٥عاما ً
في سوق العمل لكل شخص.

مصادرة  ١٣٫٥مليون دوالر في مطار فانكوفر جاء بها
الصينيون
مت االفراج عن كندي متهم بالتجسس ومعتقل
في الصني منذ اكثر من عامني وهو «كيفن جارات»
الذي عاش في الصني مع عائلته ملدة  ٣٠عاماً.
ويدير مكتب لالغاثة تابع جلمعية خيرية مقرها
بريتش كولومبيا وهي تسعي ملساعدة الكوريني
الشماليني من خالل تقدمي معونات إنسانية ،
ويدير أيضا مقهي شعبي علي حدود الصني مع
كوريا الشمالية  ،وكان قد اعتقل مع زوجته
ووجهت اليه اتهامات بالتجسس لصالح كندا
وسرقة أسرار الدولة الصينية وأفرج عن زوجته
بكفالة بعد حوالي ستة أشهر من اعتقالها ،وجاء
أعتقال كيفن بعد عدة أيام من أتهام كندا للصني
بالتجسس علي احلكومة الفيدرالية  ،وفي الزيارة
االخيرة لرئيس وزراء كندا جاسنت ترودو للصني أثار
قضية كيفن مع القادة الصينيني وحكمة محكمة
صينية بترحيله وعاد الي عائلته في فانكوفر بكندا
وجاء هذا االفراج قبل أسبوعني من زيارة الرئيس
الصيني لكندا ألجراء محادثات مع جسنت ترودو
حول امكانية إقامة اتفاق جتاري حر بني الدولتني
وايضا بحث التعاون البيئي والقانوني والفضائي
والتبادل الثقافي  ،هذا وقد ارسلت عائلة كيفن
رسالة الكترونية تشكر فيها جميع الناس الذين
فكروا فيهم وصلوا ألجلهم وجميع الذين عملوا
لالفراج عن كيفن وقال سيمون أبن كيفن أن
والديه لم يخفيا أبدا إميانهم ولكنهما لم يقوموا
بالتبشير في الصني الذي هو ضد القانون

مت مصادرة مبالغ كبيرة من النقود غير املعلن عنها في السنوات االخيرة  ٢٠١٣الي  ٢٠١٥من صينيون
قادمني الي كندا عبر مطار فانكوفر ،وهذا وفقا لوثائق أصدرتها وكالة خدمات احلدود الكندية وتبلغ
قيمة هذه االموال أكثر من  %٧٠من كل االموال املصادرة من جنسيات اخري مبا فيهم الكنديني وهي ١٨٫٧
مليون دوالر  ،ولم يذكر التقرير عدد الناس الذين جاءوا بهذه النقود  ،وبينما يسمح القانون لكل مسافر
أن يحمل معه  ١٠االف دوالر ،فإن املسافر يجب أن يعلن عن أي كمية اخري من االموال يحملها معه والتي
ميكن لضابط اجلمارك ان يصادرها  ،وتأتي اخملاوف من دخول اموال غير معلن عنها الي كندا ألنها كما قال
عضو في احلزب الدميقراطي اجلديد تأتي  -بحسب ما نشاهده في القضايا الدائرة في احملاكم  -من أموال
حصل عليها عن طريق الغش أو تكون مملوكة ملسؤول فاسد في الصني ،وهذه تؤثر علي سوق العقارات
في فانكوفر وتشوه اسعار املنتجات للناس الذين يكسبون رزقهم ويعيشون ويدفعون ضرائب دخل هنا
في فانكوفر  ،وقال عضو احلزب الدميقراطي اجلديد إنه يدعو املقاطعة لفرض ضريبة تستهدف االموال
التي لم تخضع لضريبة الدخل في كندا ويقترح زيادة الضرائب علي العقارات للناس الذين يشترونها
باموال لم يدفعوا عنها ضريبة دخل .وقال متحدث بأسم وزارة املالية في مقاطعة بريتش كولومبيا أن
الرقابة علي النقد االجنبي وضريبة الدخل مسؤولية احلكومة الفيدرالية وخارج حدود سلطة املقاطعة
 ،وقال بيان من وزارة املالية إننا نعمل مع احلكومة الفيدرالية لتحديد أستراجيات لتعزيز تبادل املعلومات
بني مختلف مستويات احلكومة ملنع التهرب من دفع الضرائب ومنع غسيل االموال في العقارات  ،وقد
فرضت مدينة فانكوفر مؤخرا ضريب مقدارها  %١٥علي املشترين االجانب للعقارات في فانكوفر وأدي
هذا الي هدوء سوق العقارات في الشهور االخيرة

عشرات االالف شاركوا في املناسبة السنوية لدعم اجليش الكندي
شارك عشرات االالف من االشخاص يوم االحد ١٨
سبتمبر في دعم القوات املسلحة الكندية باجلري
في وسط مدينة أوتاوا  ،وهذه املناسبة حتدث كل عام
منذ عام  ٢٠٠٨لدعم العسكريني وعائالتهم  ،وهذا هو
احلدث الوحيد الذي يتم جلمع اموال للجيش الكندي ،
وعند بدايته أشترك فيه  ٧٠٠فرد وزاد عدد املشاركني
في اجلري واصبح  ٢٥الف مشارك هذا العام وجمع ما
يقرب من  ١٫٦مليون دوالر من هذه املناسبة وفقا ملنظمي املناسبة.

وكالة فحص الغذاء الكندية
تستدعي عبوات لسمك السلمون
املدخن ( نو نييم ) بسبب مخاوف
من وجود بكتريا الليستريا

في بيان صدر يوم السبت  ١٧سبتمبر أكد
مسؤولون في وكالة فحص االغذية في كندا
أستدعاء لعبوات سمك السلمون البري املدخن
وعبوات سمك السلمون املدخن من احمليط
الباسفيكي  ،بسبب اخلوف من ميكروبات
الليستريا واكد البيان أن هذه العبوات تباع في
أونتاريو وقد تكون وزعت في بعض املقاطعات
االخري أيضا  ،وقالت الوكالة أن االغذية امللوثة
ببكتريا الليستيريا اليبد عليها الفساد وليس
لها رائحة ولكنها قد جتعلك مريضا وتشمل
أعراض املرض القئ والغثيان واحلمي املستمرة
والم في العضالت وصداع شديد وتصلب في
الرقبة  ،ولم ترد أية معلومات عن أصابة أحد
بهذا املرض من منتجات السلمون حتي االن ،
وتقول وكالة فحص الغذاء أن الشركة التي
تقوم بتدخني السلمون هي التي قررت استدعاء
هذه املنتجات وهي جتري حتقيق لسالمة الغذاء
قد يؤدي الي أستدعاء منتجات أخري.

كاثلني وين تعلن عن تقدمي معونة
مالية لألحتفال مبرور  ١٥٠عاما لقيام
الوحدة الفيدرالية في كندا

أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة أونتاريو كاثلني وين في
أوتاوا عن تقدمي معونة مالية مقدارها  ٣٧مليون
دوالر لالعداد الحتفاالت الذكري ال  ١٥٠لقيام االحتاد
الفيدرالي الكندي العام القادم  ،ويتضمن التمويل
مبلغ  ٢٥مليون دوالرلصيانة و تطويروحتديث مشاريع
البنية التحتية القائمة حاليا ومبلغ  ٧مليون دوالر
ملساعدة اجملتمعات احمللية لالحتفال بهذه املناسبة
التاريخية و  ٥مليون دوالر لبرامج الشباب وقالت
كاثلني وين « ونحن نستعد لالحتفال بعيد ميالد كندا
ال  ١٥٠في أونتاريو دعونا نفتخر مبا حققناه وهذه
فرصة للناس عبر مقاطعتنا ليجتمعوا معا لالحتفال
باالجنازات وليكونوا رؤية مشتركة نحو املستقبل «
وتستعد ايضا أوتاوا لالحتفال بهذه املناسبة وقال
عمدة املدينة إن هذه االحتفاالت سوف تضخ اكثر
من  ٣٠٠مليون دوالر في االقتصاد احمللي عن طريق
املستهلكني والزوار وستخلق االالف من فرص العمل
في مجال الضيافة وسوف تكون هناك احتفاالت
علي مدار عام  ٢٠١٧وسيكون العديد منها مجانا
للجمهور في محاولة جلعل كل االحتفاالت متاحة
لعامة الناس.
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 4عالمات �صغرية تك�شف لك �أنك دائما يف باله!
ً
في العالقة الزوجية حتب املرأة أن يؤكد لها الرجل
دائ ًما أنه يحبها ويبرهن ذلك مبختلف الطرق .هل
يفكر بي كما أفكر به؟ هل يشتاق لي بقدر ما أشتاق
له؟ وتسأل نفسها هذه األسئلة التي قد تطرحها
عليه أو تستمر في التفكير بها إليجاد أجوبة عليها
من خالل تصرفاته.
لذا عزيزتي الزوجة هل أنت في باله طيلة الوقت؟
وهل يفكر فيك عندما ال يكون بقربك؟ إليك
بعض العالمات الصغيرة التي ستجيبك عن هذه
التساؤالت من بينها:
يرسل لك رسائل نصية بني احلني واآلخر :سواء ع ّبر
في هذه الرسائل النصيةعن اشتياقه لك أم كان
ميازحك أو يرسل اليك النكات ،فهذا دليل إلى أنه
يفكر فيك طيلة الوقت ويجد وقتًا ليك ّلمك في ظل
انشغاالته الكثيرة.
يفاجئك دائ ًما لدى عودته إلى املنزل :وال داعي ألن
تكون هذه املفاجآت كبيرة أم مادية حتى ،يكفي أن
املفضلة لديك أو بوردة واحدة أو
يأتيك بالشيكوالتة
ّ

�سيدتي اجلميلة

بأي شيء آخر .إذا كان زوجك يبذل ولو جه ًدا صغيرًا
للقيام بهذه األمور فهذا يعني أنك دائ ًما في باله.
يك ّلمك عندما يكون مع أصدقائه :وبعد الزواج
يحتاج الزوج للخروج بني احلني واآلخر مع أصدقائه
لكي ال يشعر بأنه في سجن بعد تخ ّليه عن حياته
السابقة ،أما إذا كان يكلمك وهو برفقتهم فاطمأني
عزيزتي إلى أنه يفكر فيك طيلة الوقت.
يتذكر مواعيدك التي قد تنسينها أنت :وأخيرًا ،إذا
ّ
يتذكر املواعيد واإلنشغاالت قد تنسينها والتي
كان
ّ
تخصك أنت ويقوم بتذكيرك بها فإذًا هو ال يكف عن
ّ
التفكير بك!

 5ن�صائح �سهلة لعدم زيادة الوزن بعد �إنقا�صه
إذا كنت قد وصلت إلى الوزن الذي ترغب فيه،
أو اقتربت منه ال حتتفل ،فالهدف األصعب ليس
فقدان الكيلوجرامات الزائدة ،وإمنا االحتفاظ
بالوزن اجلديد ،يعتبر احلفاظ على الوزن بعد
إنقاصه من صميم عملية التخسيس.
احرص على املشي باستمرار ،سواء داخل
املكتب أو بني غرفه أو حول املبنى الذي تعمل
فيه ،ستحتاج  10آالف خطوة يوميا ً
إليك بعض النصائح واإلرشادات لتحقق الهدف
وحتافظ على وزنك بعد إنقاصه:
البروتني :احرص على زيادة نسبة البروتني
الصحي في طعامك ،ميكنك زيادته حتى حوالي
 75باملائة من الوجبات الرئيسية .من مصادر
البروتني الصحي :اللحم اخلالي من الدهون،
والعدس والفول والبقوليات .سيساعدك البروتني على بناء عضالت قوية ،وتعتبر عملية بناء العضالت جزءا ً
أساسيا ً من حتفيز عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون باستمرار.
فكر مرتني قبل األكل :قبل أن تأكل اسأل نفسك :هل ستساعدك هذه الوجبة على أداء املزيد من النشاط
البدني؟ إذا كانت حتتوي على سعرات حرارية فارغة دون مغذيات جتنب هذا الطعام .ابتعد عن املقالي
والكربوهيدرات البسيطة واملشروبات السكرية الغنية بالسعرات دون فوائد تغذوية.
أهداف للنشاط البدني :في هذه املرحلة ،ولتحافظ على وزنك اجلديد ،عليك وضع أهداف جديدة للنشاط
البدني والرياضي الذي تقوم به .حاول االشتراك في ألعاب ومنافسات رياضية ،مثل الركض والسباحة وركوب
الدراجات ،سيساعدك االنتظام في نشاط بدني على مواصلة اهتمامك وعدم إهمال احلركة البدنية.
حجم الوجبات :تناول وجبات أقل حجما ً على فترات متقاربة من الوقت ،سيساعدك ذلك على إبقاء التمثيل
الغذائي نشطاً .تناول ما بني  4إلى  6وجبات يفصل بني كل منها  3ساعات.
املشي :احرص على املشي باستمرار ،سواء داخل املكتب أو بني غرفه أو حول املبنى الذي تعمل فيه .ستحتاج
 10آالف خطوة يومياً ،وميكنك حتميل بعض التطبيقات على هاتفك والتي تقوم بعد اخلطوات التي مشيتها
في اليوم.

طريقة تنظيف ال�شواية
من أكثر أدوات املطبخ استهالكا هى الشواية,
ولتنظيفها حتتاج معرفة الطريقة الصحيحة ,فأليك
خطوات تنظيف :
 احضري ثمرة بطاطس وقطعيها لنصفنيالستخدامها في فرك الشواية.
 ادهني شبكة الشواية بالزيت باستخدام فرشاةمطبخ ثم انثري ملح على أجزاء الشواية ,الهدف من
استخدام الزيت هنا هو أن يساعد على تثبيت امللح على أعمدة الشبكة.
 ادعكي الشبكة بالبطاطس إلزالة الدهون العالقة بها ,ستساعدك هذه العملية على التخلص منالشحوم بنسبة .٪ ٨٠
 انتهي بغسل الشواية باملاء والصابون باالستعانة بفرشاة وبهذا ستكون الشواية قد استعادت بريقها منجديد

كيف تتعامل الأم مع
ابنها الذى يرف�ض الكالم ؟
قال طبيب األطفال الفرنسى جى دى ناسيو ،إن األم
التى تالحظ أن ابنها صامت في كثير من األحيان وال
يتبادل الكالم مع اآلخرين ليس خطيرا ويجب عليها
احملاولة معه قبل أن ترى أن هذا األمر مقلق.
وأشار الطبيب الفرنسى إلى أن الطفل الصامت
الذى ال يتكلم مع أحد من خارج األسرة وال يندمج
مع زمالئه في املدرسة وحتى فى النادى فإن هذا
الطفل خواف ولديه «فوبيا» التعامل مع اآلخر ،وهذا
ليس بالعيب اخلطير ولكن من السهل عالجه لكن
مبساعدة الطبيب اخملتص ملعرفة السبب وراء هذا
اخلوف والرهبة من اآلخرين ويساعده الطبيب من
الصغر على التخلص من هذا اخلوف.

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958

Hours: Mon-Thurs 10:00 – 6:00
Fri 9:00 – 4:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed
Don Mills Rd

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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�إعـــالنـــــات

L o g o s B a n qu e t H a l l
33 Mallard Road, North York, ON M3B 1S4
قاعة لوجوس للمناسبات ترحب بكم ويسعدها ان تقوم باستقبال واعداد جميع انواع
(احلفالت ،األفراح ،أعياد امليالد مناسبات العزاء و اجتماعات الشركات)

Always a tastful occasion taste the best.
توجد خدمه توصيل
طلبات للمنازل

تشكيله من الذ واطعم انواع
احللويات الشرقية والغربية.

كل اشكال الكيك
لجميع المناسبات

يقوم املطبخ بإعداد جميع االطباق من محاشى
 ،مشويات ،بشاميل ،سمبوسة ،الزانيا  ،برياني،
كوبايبه ،حواوشي  ،مقبالت

www.jdcatering.ca

كوبون
 %١٥خصم

Chef NANCY NASHED
(647)778 - 9497
موقع متميز
info@jdcatering.ca
وأسعار ال تقبل املنافسة
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تقـــــــــارير

هل تراجع امريكا عن اتفاق الهدنة في سورية يأتي في اطار خطة الستنزاف روسيا على غرار سيناريو افغانستان؟
هل الهدف من “مجزرة” دير الزور منع عودة آبار النفط الى سيطرة دمشق؟

عبد الباري عطوان

انهيار اتفاق وقف اطالق النار في سورية الذي
توصل اليه وزيرا خارجية روسيا وامريكا قبل عشرة
ايام في جنيف كان متوقعا ،النه لم تكن هناك اي
نية للحفاظ عليه ،او جتديده ،بعد اكمال اسبوعه
االول ،خاصة من الطرف االمريكي الذي يبدو انه
انقلب عليه.
الغارة االمريكية البريطانية االسترالية املشتركة
التي ارتكبت “مجزرة” في صفوف القوات السورية
في جبل الثردة في دير الزور ،كانت اول تطبيق
لهذا االنقالب ،وخلط االوراق من جديد ،ونسف
التفاهمات االمريكية الروسية السابقة حول احلل
السياسي في سورية.
باالمس اعترفت وزارة الدفاع البريطانية مبشاركة
طائراتها في هذه الغارة ،بينما اعتذرت احلكومة
االسترالية رسميا عن مشاركتها فيها ،وقدمت
التعازي السر اجلنود السوريني الضحايا ،مما يعني
ان هذه الغارات جاءت في اطار مخطط مسبق،
ومتفق عليه ،ولم تكن خطأ مثلما ادعت احلكومة
االمريكية.
نفهم ان تخطيء طائرة امريكية وتقصف الهدف
اخلطأ ،لكن ان ترتكب اخلطأ نفسه طارات امريكية
واسترالية وبريطانية ،ايضا ،فهذا كذب صريح
وفاضح ال ميكن ان ينطلي على اكثر الناس سذاجة
وغباء.
بعد دقائق من انتهاء مدة االتفاق ،عادت االوضاع في
سورية الى املربع االول ،وبدأت املدفعية والصواريخ
الرسمية السورية في قصف حلب الشرقية
احملاصرة ،حيث تتواجد معظم قوات املعارضة

املسلحة ،مدعومة بقصف جوي ،االمر الذي يؤشر
الى ان اجلبهات االخرى مرشحة لالشتعال مجددا.
ملاذا اقدمت الواليات املتحدة االمريكية على تدمير
اتفاق وقف اطالق النار الذي وقعت عليه ،والتزمت
به ،ورفضت متديده بهذه الطريقة الدموية والفجة؟
جون كيري وزير اخلارجية االمريكي الذي يعتبر واحد
من اكثر وزراء اخلارجية االمريكيني “ثرثرة” ،واسهاال،
في االدالء بتصريحات للصحافة ،يلتزم الصمت،
ويتجنب احلديث لرجال الصحافة واالعالم ،وميكن
التكهن باالجابة على شكل النقاط التالية:
• اوال :امريكا غير متعجلة للتوصل الى اتفاق ينهي
االزمة السورية ،وتريد احلفاظ على االوضاع على
ما هي عليه ،واستنزاف روسيا وقواتها وحلفائها
السوريني وااليرانيني ،متاما مثلما فعلت في
افغانستان اثناء الوجود السوفييتي.
• ثانيا :حتى يتم استنزاف روسيا ال بد من احلفاظ
على الفصائل االسالمية “اجلهادية” ،وخاصة جبهة
“فتح الشام” ،النصرة سابقا ،وحتالفها القوي ،الذي
يضم “جيش الفتح” و”احرار الشام” و”فيلق الشام”
وغيرها ،بحيث يشكل هذا التحالف نواة عسكرية
صلبة على غرار اجملاهدين االفغان ،ومن املفارقة ان
الدولة اخلليجية التي دعمت “اجملاهدين” القدامى
هي التي تدعم “اجملاهدين” اجلدد ،والتاريخ رمبا يعيد
فصوله.
• ثالثا :منع احلكومة السورية من استعادة دير
الزور ،حيث توجد اهم آبار النفط ،االمر الذي يؤدي
الى تقليص الضغوط على ميزانيتها ،وحتسني
اوضاعها االقتصادية ،والشرق السوري منطقة

زراعية غنية ،عالوة على ثرواتها النفطية.
• رابعا :هناك سباق بني احلليفني الروسي واالمريكي
الستعادة مدينة الرقة ،عاصمة “الدولة االسالمية”،
ويبدو واضحا ان وزارة الدفاع االمريكية التي ارسلت
قوات خاصة تقاتل الى جانب القوات الكردية على
جانبي احلدود السورية العراقية ،ال تريد ان تتكرر
“جتربة تدمر” في الرقة ودير الزور ،حتى لو صب ذلك
في مصلحة “الدولة االسالمية” ولو مؤقتا ،ورمبا
هذا ما دفع الرئيس بشار االسد الى اتهام امريكا
بدعم “الدولة االسالمية” في تصريحات ادلى بها.
• خامسا :استعادة تنظيم “الدولة االسالمية”
السيطرة على مواقع اجليش السوري في جبل
الثردة املطل على مطار دير الزور ،يعني التحكم
في هذا املطار الوحيد تقريبا للجيش السوري
في الشرق ،وتعطيل حركة الطيران املدني فيه
بالتالي ،وقد سهلت الغارات االمريكية البريطانية
االسترالية هذه املهمة.
هذه االستراتيجية االمريكية اجلديدة التي تقف

خلفها وزارة الدفاع ،مغامرة محفوفة باخملاطر ،ورمبا
تؤدي الى صدامات سياسية ،ورمبا عسكرية مع
موسكو ،ولم يكن غريبا ان يطالب تشوركني ممثل
روسيا في االمم املتحدة الواليات املتحدة بالكشف
عمن يرسم سياستها في سورية ،وزارة اخلارجية،
او زارة الدفاع ،ومن املؤكد انه لن يحصل على اجابة.
الغارة الثالثية االمريكية على مواقع اجليش
السوري في دير الزور احرجت روسيا ،وكانت ضربة
مقصودة الهدف منها هز صورتها امام حلفائها،
واجبارها على تعديل بنود وقف اطالق النار ،وفق
الشروط االمريكية املستجدة ،او حتمل التبعات
املترتبة على الرفض.
تكرار السيناريو االفغاني في سورية ،اي استنزاف
روسيا وقواتها عسكريا من قبل الواليات املتحدة
غير مستبعد ،الن من طبق السيناريو االول في
افغانستان هو وزارة الدفاع االمريكية “البنتاغون”،
وصقورها هم الذين وضعوا خطط غزو العراق
وليبيا بالتعاون مع وكالة اخملابرات املركزية “سي
اي ايه” ،لكن مع فارق اساسي وهو ان روسيا بوتني
مختلفة جذريا عن روسيا بريجينيف وغورباتشوف
ويلتسني ،او هكذا نعتقد.
امريكا ال تريد قصف جبهة “فتح الشام” او النصرة،
وال تريد الفصل بينها وبني الفصائل “املعتدلة”،
مثلما ورد في االتفاق لالسباب التي ذكرناها سابقا،
ورمبا تفعل العكس ،ونحن اآلن امام معركة عض
االصابع بني القوتني العظميني ،وننتظر من يصرخ
اوال ،ونعتقد ان انتظارنا لن يطول كثيرا ،رمبا بضعة
ايام واهلل اعلم.

Job Opportunity

Title: Travel counsellor/agent specialized in Hajj/Umrah religious trips
Name and place of employment: Falcon Travel, 782 Richmond Street, London, Ontario, N6A3H5, Tel: (519) 453-0084
Job description, requirement and duties: Full time position, 35 hours/week,
22.50$/hour, 2 weeks paid vacation or 4% of gross salary
Requirements: over 5 years specialized knowledge and experience in Hajj/
;Umrah religious trip planning required
a college diploma/ vocational training in travel or tourism or a bachelors
;degree in marketing or management is required
Must speak English and have excellent knowledge of the Arabic language
with different accent (Saudi Arabia– Egypt – Lebanon – Morocco – Algerian
..etc.).
Excellent knowledge with the Hajj and Umrah calendar.
Excellent knowledge of essential visiting sites in Saudi Arabia’s Holy
Lands.
Duties: Plan and organize travel for individuals and groups for such reli;gious basis
Provide information to clients regarding destinations, transportation and accommodation options and travel costs for such religious trips
Commitment and knowledge of the implementation of the rules for travel for
women to the Holy Land  
;Promote these religious trips to existent and future clients
Capable to deal with the Saudi authority to obtain visas and the necessary
permits and to organize Hajj and Umrah trips.
Capable to arrange side trips for passengers planning to visit their countries
beside the religious journey by Providing travel tips regarding tourist attractions, foreign currency, customs, languages and travel safety.

Please send CV to Alaa Elkholy, Owner/president at:
Alaa@falcontravel.ca or by fax at: (519) 453-8890
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�إعـــالنـــــات
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جناح م�صرى فى اكرب معار�ض كندا يح�صل على
جائزة اح�سن عر�ض

حصلت شركة كندية متخصصه فى املتجات املصرية الفرعونية متتلكها عائلة من اصل
مصرى على جائزة احسن جناح صغير لعام  2016للمعرض القومى الكندى بترونتو()CNE
الذى اقيم فى الفترة من  19اغسطس الى  5سبتمبر .وهو يعتبر من اكبر معارض العالم
الدولية املفتوحة للجمهور ويقام كل عام مبدينة تورونتو ويجمع شركات من كل قارات العالم.
وجناح الشركة يحمل اسم مصر .وقد صمم اجلناح ونفذه الزميل املهندس ادوارد يعقوب.
اسرة جود نيوز تهنئ املهندس ادوارد يعقوب على هذا النجاح.

ال�سي�سي� :سلمنا وا�شنطن قائمة
ب�أ�سماء املفرج عنهم جنائيا �أو بعفو رئا�سي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه مت تسليم وزير اخلارجية األمريكي ،جون كيري ،خالل اجتماع لهما،
قائمة بأسماء املفرج عنهم سواء جنائيا أو بعفو رئاسي إلبالغ اإلدارة األمريكية بحرص مصر على بذل
كافة اجلهود في هذا الصدد ،إال أنه ال توجد تغطية إعالمية ملثل هذه اجلهود.
ووجه الرئيس السيسي كلمة لنظيره األمريكي باراك أوباما ،في مقابلة مع تشارلي روز ،مبحطة «بي.
بي .إس» األمريكية ،أكد فيها حرص مصر على العالقات االستراتيجية مع الواليات املتحدة ،منوها بأن
هناك تغييرا كبيرا حدث في مصر ،وأنه ليس هناك عودة للحكم االستبدادي.
وعلي اجلانب االخر تعرض الرئيس السيسي إلنتقادات بأعتبار هذا األمر يعتبر تدخالً في الشئون
املصرية من قبل الواليات املتحدة .وكان السيسي قد شارك في الدورة  71للجمعية العامة لألمم
املتحدة والتي شهدت مشاركة غير مسبوقة من قبل زعماء دول العالم ،ويشارك  86رئيس دولة و5
نواب رؤساء دول و 49رئيس حكومة و 51وزيرا وولي عهد في اعمال القمة.

�أخبـــــــــار

نادي النيل يقيم �إحتفاال بعيد الأ�ضحي ومرور  29عام علي �إن�شاءه

قن�صل م�صر ود .املراغي وم�صر للطريان وال�سيا�سية
“غادة ملك” ي�شاركون باحل�ضور
خاص  -جود نيوز  :في اُمسية جميلة جمعت الكثيرين من جميع أنحاء تورونتو الكبرى ،توافد
املصريون للمشاركة مع “نادي النيل” في إحتفالية عيد األضحى والتي تزامنت مع االحتفال مبرور
 29عاما على تأسيس النادي.وقد شارك باحلضور في هذا احلفل،عددا ً من الشخصيات البارزة في
اجملتمع املصري الكندي،مثل السيدة أمل سالمة القنصل العام ملصر بكندا،الدكتورة هدى املراغي
عميدة كلية الهندسة بجامعة ويندسور  ،وزوجها الدكتور وجيه املراغي  ،والسيد أشرف راتب
املدير العام لشركة مصر للطيران بكندا ،واملهندسة غادة ملك السياسية و احلقوقية املعروفة .
و جدي ٌر بالذكر أن النادي قد شهد منوا ملحوظا في أنشطته على مدى السنوات املاضية برئاسة
دكتور “محمد احللوجي” ،فمثالً قام النادي بتوفير منح دراسية لعدد  97شاب وفتاة من الطلبة
املتفوقنيعلى مدى العشرين عاما ً املاضية .كذلك شهد احلفل تكرمي الدفعة اجلديدة من املتفوقني
في املرحلة اجلامعية .كما أنه بالتعاون مع االدارة التعليمية بتورونتو استطاع النادي تأسيس
برنامج صيفي” لالطفال والذييساعدهم أن يتعرفوا على تراثهم املصري مبا فيه األزياء و املوسيقى
و الكتابة املصرية.هذا الى جانب البدء في افتتاح فصول تعلم اللغة العربية”.
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عصمة االنبياء

									
بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
					
يؤمن املوحدون ان ابوينا االولني قد
وقعا في املعصية واكال من الشجرة
احملرمة ،ولهذا مت طردهما من اجلنة.
وروت لنا التوراة كذلك اخطاء بعض
االنبياء ،مثل انكار ابراهيم لزواجه
من سارة امام فرعون وامام ابيمالك
حاكم جرار ،وذلك خشية ان يقتله
احدهما ويظفر بذات احلسن واجلمال.
وكان الدافع وراء االنكار هو ضعف
الثقة في عناية اهلل؛ ولكنها حفظت حياته وصانت
شرف زوجته .كما ذكرت لنا سخرية سارة من بشارة
املالئكة لها باحلمل في شيخوختها .وروت كذلك
اشتراك يعقوب مع امه في الكذب على ابيه اسحق
لينال حق اخلالفة.
ولم تُشن ضعفات موسى النبي الشخصية كلمات
الوحي التي نطق بها الرب على لسانه؛ فقبل الدعوة
ذكر لنا انه قتل رجال مصريا كان يتعارك مع آخر من
بني جلدته ،ثم الذ بالفرار الى ارض مديان .وحدثنا
كذلك عن خطأ اخر اشترك فيه مع اخيه هارون
عندما شاركا الشعب تذمره على اهلل ولم يقدساه
في مريبة قادش.
وذكر لنا الوحي كذلك اخطاء سليمان الذي آثر
احلكمة على اجلاه فمنحه الرب االثنني .وعلى الرغم
من ذلك ،لم متنعه احلكمة من االكثار من السراري
واالماء ،ولم حتل النبؤة دون اقامة االنصاب الرضاء
النساء .وفي اخر املطاف شعر بالندم وقدم توبة لعلها
صادقة .ومن اخلطايا التي يجب ان نقف عندها مليا،
خطيئة داود النبي؛ ذلك الرجل الذي اختارته العناية
االلهية ملكا واصطفاه الوحي نبيا ،قد وقع  -وهو
حص ْن  -في خطيئة اغتصاب مكتملة االركان .فزنى
ُم َ
بـ بتشبع زوجة اوريا احلثي احد قواد جيشه .ثم امر
بدفعه الى الصفوف االمامية للجيش ليلقى حتفه.
فبعث له اهلل ناثان النبي حكما ً ونذيراً ،وقص عليه
النبي ان رجال ميلك تسعا وتسعني شاة ،سال لعابه
على شاة وحيدة لرجل فقير ،فأخذها وقتله .فغضب
داود وحكم مبوت الرجل .عنئذ قال له ناثان “ :انت هو
الرجل” .وهنا شعر داود باخلزي واجاب ناثان قائالً“ :
اخطأت الى الرب “.
وعلى الرغم من بشاعة تلك اخلطيئة؛ اال انها ال
تخلوا من جوانب مضيئة :منها ان اهلل لم يُ َحلِّل له
حراما بل ادانه واقتص منه .ومنها ايضا ً اعتراف داود
بخطيئته ليس امام ناثان النبي فحسب؛ بل وامام
العالم اجمع ،وتوبته الصادقة التي قدمها عندما
لبس املسوح والْت ََح َ
ف بالرماد وتذلل امام اهلل بالبكاء
ليل نهار طالبا منه العفو واملغفرة .فأجابه وغفر له.
واضافة الى ذلك ان ما فعله داود وقعت فيه املاليني
من الناس ،العظماء منهم واالدنياء؛ ولكن من منهم
تاب توبته ،واقر بفعلته امام البشر جميعا ً مثلما
فعل نبي اهلل .كان مبقدوره ان يبرر خطأه بصفته ملك
ونبي وان يأمر اوريا بتطليق زوجته ليضمها الى حرميه
وان ادى به االمر الى استنطاق السماء لت ُِّح َل له ما
يهوى الفؤاد ،واسكات املعترضني ليطيب له ما اراد؛
ولكنه لم يفعل .وكم من اباطرة وقادة وملوك وامراء
وسالطني غزوا شعوبا واحتلوا بالدا؛ استباحوا دماء
الرجال ،واغتصبوا النساء ويتموا االطفال ،واثكلوا
العجائز وهدموا الركائز .وما زالنا نعظمهم ونبارك
افعالهم ونلهث في ركابهم.
ولم يقتصر الوقوع في اخلطأ على االنبياء كبشر
ضعفاء بل انه امتد الى مالئكة اهلل في السماء،
فروي عن ابليس انه استكبر وملكته اخليالء وقال»:
اصير مثل العلي» .ولكنه انحدر الى الهاوية .وصدق
ما قاله ايوب الصديق عن اهلل “ااالنسان ابر من اهلل ام
الرجل اطهر من خالقه .هوذا عبيده ال يامتنهم والى

مقـــــــــاالت

مالئكته ينسب حماقة» (اي .)4الن
بر املالئكة اذا ما قورن بقدسية اهلل
كان كالشئ.
واعترى الضعف البعض من تالميذ
املسيح ،كما حدث مع القديس
بطرس الذي انكر معلمه؛ لكنه ندم
وتاب وبكى بكاءا مراً .ومثل مرقس
الذي تراجع عن اخلدمة في اول
عهده بها .ولكنه استعاد عزميته
وقوى اميانه واصبح كاروز الديار املصرية واجرى الرب
على يديه ايات كثيرة قبل ان ينال اكليل الشهادة.
وحكى لنا القديس بولس عن خالف اخر وقع بينه
وبني القديسني بطرس وبرنابا(غال )2لم يزد عن عتاب
االخوة ولم يسفر عن معارك وحروب طاحنة ،الن كال
منهما لم يبغي املتاجرة برسالة املسيح ليتسلط
بها على رقاب الناس او ليتربح منها ،بل ليعود اجملد
كله الى اهلل وحده .وها هو املغبوط بولس يقول“ :
الى هذه الساعة جنوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس
لنا اقامة .ونتعب عاملني بايدينا نشتم فنبارك
نضطهد فنحتمل .يفترى علينا فنعظ صرنا كاقذار
العالم» (1كو .)4وعندما دب اخلصام بني البعض من
حديثي االميان وارادوا ان يؤلفوا شيعا واحزابا ان وبخهم
القديس وقال لهم:
“ النه متى قال واحد انا لبولس واخر انا البلوس
افلستم جسديني .فمن هو بولس ومن هو ابلوس بل
خادمان امنتم بواسطتهما ... ،اذا ليس الغارس شيئا
وال الساقي بل اهلل الذي ينمي» (1كو .)3وفضال عن
ذلك فان ضعفاتهم كبشر لم تشن رسالتهم ولم
حتط من شأن خدمتهم ،ولم ت َ ُعقْ جريان املعجزات
على ايديهم .وهكذا نرى الوحي وقد سطر لنا اخطاء
االنبياء الشخصية ،على الرغم من عصمة الوحي
الذي جرى على السنتهم .ففي االول انهم بشر مثلنا
كما قيل عن ايليا النبي” كان ايليا انسانا حتت االالم
مثلنا وصلى صالة ان ال متطر فلم متطر على االرض
ثالث سنني وستة اشهر» (يع .)5ولم يرفعهم تلقيهم
للوحي الى درجة االلوهية ،الن العصمة هي هلل وحده
وال يشاركه فيها احد من الناس او من املالئكة .وان
ذِكر الوحي الخطاء البعض منهم ال يقلل من شأنهم
وال يشني املوحى به اليهم ،الن ذلك هو الشق املوسوم
بالعصمة .وامنا لكي ال ينصرف الناس الى عبادتهم من
دون اهلل .كما حدث مع القديسني بولس وبرنابا عندما
اجرى الرب على ايديهما املعجزات فقال احلاضرون من
الوثنيني « :ان االلهة تشبهوا بالناس ونزلوا الينا «
فنهاهم القديس ،وقال لهم « :نحن ايضا بشر حتت
االم مثلكم نبشركم ان ترجعوا من هذه االباطيل الى
االله احلي الذي خلق السماء واالرض والبحر وكل ما
فيها « (اع .)14
وثانياً :لكي ال يصاب احدهم بالكبرياء تلك اخلطيئة
الكبرى التي وقع فيها الشيطان من قبل .ولهذا قال
الرسول بولس عن نفسه « :ولئال ارتفع بفرط االعالنات
اعطيت شوكة في اجلسد» (2كو) 2
وثالثا :ان ذكر اخطاء االنبياء هو مبثابة موعظة للبشر
العاديني ان يثابروا في اجلهاد ضد شهوات النفس
واجلسد وضد اخلطية “التي طرحت كثيرين جرحى
وكل قتالها اقويا” .وحتى ال ينصرفوا عن عبادة اهلل
الى عبادة البشر مهما عظم قدرهم .واملهم في
االمر ان الوحي لم يصادق على اخطاء املالئكة او
االنبياء وجتاوزهم للشريعة والوصايا االلهية ،ولم
يبرر اخطاءهم او يقننها لهم بل ادان اخطاءهم،
َعج ُب اشد العجب ممن
وغفر للتائبني منهم .واننا ن َ
يعتقدون بعصمة حملة الوحي؛ بينما ينعتون الوحي
نفسه بالتحربف! وكأن اهلل قادر على عصم الرسل
عن اخلطأ ،وغير قادر على عصم كالمه عن التحريف !

دموع أنوبيس!
ألننا على أرض مصر؛ فالتاريخ
ليس ببعيد!
تأخذنا صفحاته إلى أكثر من
سبعة آالف سنة مضت؛ لنقرأ:
لقد أنبهر الفراعني بهالة الوفاء
فقدسوه،
املضيئة بقلب الكلب؛ ّ
وت ّوجوه إلها ً ضمن أربابهم،
باسم :أنوبيس ..وجعلوه يربض
على قاعدة متثل واجهة املقبرة؛
ليحمي ويحرس اجل ّبانة!
... ... ...
يأخذنا أنوبيس إلى موطن العرب البدو في
جاهليتهم ،نراهم يستخدمون الكالب حلراسة
خيامهم ،وتنبيههم بالعواء عند اقتراب األقدام
املعادية لالستيالء على متاعهم ،ونسائهم!
لم تنتظر الكالب كلمة شكر واحدة ..ومع
ذلك ،صدمهم البدوي بنكرانه اجلميل :فال
تقدير لهم ،وال عطف عليهم ،بل كل االحتقار،
بجعلهم أدة للسب ،وللسخرية من بعضهم
البعض!
... ... ...
يشير أنوبيس بأسى إلى أطفال ،ش ّبوا على
حتقير الكلب ،ووصفه بالنجاسة ،وبأنه ال يجوز
اقتنائه في املنازل .وشاهدوا بأعينهم القتل
الهمجي للكالب الضالة .كان هؤالء األطفال،
يتس ّلون بالركض خلف الكالب ،ويقذفونها

بقلم :عـادل عطيـة

بالطوب ،واحلجارة!
... ... ...
لم يكتفي أنوبيس بهذه
املشاهد املر ّوعة ،طلب منا أن
نشاهد ،أيضاً ،الوثيقة املرئية التي
حتمل عنوان“ :كلب شارع األهرام”.
في هذه املرئية ،نشاهد مجموعة
من األشخاص ،وكأنها كائنات
وحشية ،جاءتنا من األدغال
البعيدة ،تق ّيد كلبا ً إلى عمود في
الشارع ،وبسكاكينها املسنونة ،تتبارى في
طعنه ،وجتريحه ..والكلب ال حول له ،وال قوة!
ينظر إلى صاحبه؛ مستنجداً ،ومتوسالً ،أن
ينقذه وينتشله من املوت الدامي املر ـ دون
جدوى ـ ،فلم يكن املسكني يدرك ،أن صاحبه
هو الذي سلمه للذبح ،عوضا ً عنه؛ ألنه كان
يرهب به أهل منطقته ،بينما هو كان يعض
من يشير ،قانيه ،عليهم؛ ظنا ً منه أنه يدافع
عن صاحبه!
وأخيرا ً خ ّر الكلب صريعا ً إلى األبد ،غارقا ً في
دمائه!
... ... ...
ان التعامل القاسي مع الكالب يفضح
تقست باجلالفة ،والفظاظة.
مشاعرنا ،التي
ّ
ويكشف لنا :أن اإلرهاب ،بدأ عندما أصبح حب
احليوانات األليفة ،بعيدا ً عن فكرنا ،وتفكيرنا!...
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حادث إرهابي في كاجلاري
أصيب ضابط شرطة في مقاطعة كاجلاري بعدة
إصابات في إعقاب هجوم إرهابي على مركز
للتسوق .وقال املتحدث باسم شرطة كاجلاري،
«نيت بايك» أنه بعد ظهر السبت السابع عشر
من سبتمبر احلالي وفي مركز تسوق «مارلبورو»،
قام شخص يحمل ساطور بالسير باملول قبل
أن يطعن ضابط شرطة ،ومت نقل الضابط إلي
املستشفي ،ومت إطالق النار علي اإلرهابي من قبل
ضباط الشرطة ومت نقله إلي املستشفي أيضا ً وهو في حالة حرجة.

القبض على أمريكى إستخدام قنبلة مزيفة
فى ذكرى هجمات  11سبتمبر
قال مسؤولون احتاديون أن رجال فى نيويورك القى القبض عليه للتخطيط لسرقة متجر فى
ذكرى هجمات  11سبتمبر عن طريق قنبلة مزيفة
وجاء فى دعوى باحملكمة االحتادية فى مانهاتن أن جونيل على ( 29عاما) قبض عليه ووجهت
إليه تهمة الشروع فى السرقة والتآمر،وفى جلسة مبدئية للمحكمة فى وقت الحق وأمر قاض
باحتجازه
وقال ممثلو ادعاء أن على خطط لسرقة متجر فى منطقة برونكس يقدم خدمات لتحويل اموال
وصرف الشيكات فى الذكرى اخلامسة عشر للهجمات التى شنت فى نيويورك وواشنطن
وجاء فى الدعوى اجلنائية أن على وشخصا آخر متواطئا معه خططا الرتداء زى إسالمى وإظهار
قنبلة مزيفة وأجبار موظفني على إعطائهما اموال نقدية
وجاء فى الدعوى أن العملية كان من اخملطط أصال تنفيذها فى  11سبتمبر إال أن السرقة
تأجلت بعد أن أبلغ شريك على عن وجود أشخاص كثيرين فى املكان
وجاء فى الدعوى أنه بدال من املضى قدما فى السرقة ذهب الشريك املتواطئ للشرطة ولعدم
علم على بذلك توجه إلى منزل شريكه حيث كانت الشرطة فى انتظاره

السجن املؤبد فى النمسا لسورى قتل زوجته فى حلب
أصدرت محكمة منساوية حكما بالسجن املؤبد على مواطن سورى بعد إدانته بقتل زوجته فى
وطنه فى  ،2011بعد أن رفضت فيينا ترحيله بسبب احلرب املدمرة الدائرة فى سوريا
ودانت احملكمة فى فينر نيوستادت جنوب فيينا السورى ( 49عاما) بإطالق ثالث عيارات نارية على
زوجته من مسافة قريبة فى منزلهم فى منطقة حلب السورية بعد أن طلبت منه الطالق
وحاول الرجل قتل ابنهما البالغ من العمر عشر سنوات إال أن مسدسه لم يعمل
واعتقل فى النمسا مبوجب مذكرة اعتقال دولية اصدرتها دمشق ،اال أن فيينا عارضت ترحيله
بسبب احلرب الدائرة فى سوريا ،ودفع السورى ببرائته وقال انه يعتزم استئناف احلكم

تفجيرات وإعتداءات فى نيويورك و نيوجيرسى و مينسوتا و
«داعش» تعلن مسئوليتها
تعرضت نيويورك ونيوجيرسي علي مدي
يومني متواصلني لعدد من اإلعتداءات
اإلرهابية والتي اثارت حالة من اخلوف من
جناح اإلرهاب في القيام بعمليات ارهابية
أخري ،ففى نيويورك وقع تفجير ادى الى
اصابة  ٢٩شخص  ،وفي نيوجيرسى
انفجرت قنبلة بدائية فى جانب طريق
مسار سباق جرى كان من املفترض أن
يتم في اليوم الذي يليه .كذلك ُوجدت
قنبلة قريبة من محطة قطار في مدينة
اليزابيث بوالية نيوجيرسى انفجرت عند
محاولة قيام روبوت آلى بتفكيكها.
علي اجلانب األخر وقع إعتداء فى والية مينسوتا بسكني قام به شخص كان يردد عبارة اهلل اكبر
حني اعتدى على الناس فى احد التجمعات وقد مت قتله فى احلال بواسطة شرطي.
جدير بالذكر أن تنظيم «داعش» كان قد أعلن تبنيه لهجوم مينسوتا بينما تقوم السلطات فى
نيويورك ونيوجيرسى بالبحث عن شخص اسمه «أحمد خان» من اصل افغانى وحاصل على
اجلنسية االمريكية

حـــــــــوادث

أمريكى يقاضى سامسوجن بسب انفجار الهاتف فى جيبه
بوالية فلوريدا
رفع رجل من والية فلوريدا األمريكية ،دعوى قضائية
ضد شركة سامسوجن اليكترونيكس الكورية اجلنوبية،
بعد أن قال إنه أصيب بحروق شديدة بعد انفجار هاتفه
الذكى جالكسى نوت  7فى جيب بنطاله األمامى
ورمبا تكون هذه الدعوى القضائية التى أقامها جوناثان
ستروبل أول دعوى يرفعها أحد مستخدمى هواتف
جالكسى فى الواليات املتحدة ضد سامسوجن بسبب
عيب فى البطارية مرتبط بجالكسى نوت 7
وأقيمت هذه الدعوى بعد يوم واحد من سحب سامسوجن نحو مليون هاتف من طراز نوت  7بيعت
فى الواليات املتحدة ،وقالت جهات رقابية فى الواليات املتحدة إن سامسوجن تلقت  92بالغا عن
سخونة البطاريات بشكل مفرط فى الواليات املتحدة من بينها  26بالغا عن حروق و 55بالغا عن
أضرار فى ممتلكات وقالت دانييل كوهني مايستر املتحدثة باسم سامسوجن فى رسالة عبر البريد
االلكترونى «ال نعلق على دعوى منظورة« ،نحث كل من ميلك جهاز نوت  7على إغالقه واستبداله
فورا وقال ستروبل ( 28عاما) من بوكا راتون إنه كان فى متجر كوستكو فى بالم بيتش جاردينز
،إن الهاتف احترق بشكل كامل فى بنطاله وأصابه بحروق شديدة فى ساقه اليمنى وأضاف أنه
أصيب بحروق شديدة أيضا فى إبهامه األيسر بعد أن حاول إخراج الهاتف من بنطاله ،وتطالب
الدعوى القضائية بتعويضات لم يتم حتديد قيمتها مقابل الفواتير الطبية واأللم واملعاناة
وإصابات أخرى مزعومة .وأقيمت الدعوى فى محكمة بوالية فلوريدا فى مقاطعة بالم بيتش

اعتقال فتى فرنسي تسبب بـ»كارثة كبيرة»
اعتقلت السلطات الفرنسية ،فتى يشتبه في وقوفه وراء حريق هائل اجتاح  300هكتار ،في
حديقة كالنك الطبيعية على مشارف مرسيليا جنوب فرنسا.
وقالت الشرطة ،فإن الفتى البالغ من العمر  15عاما ،قال للشرطيني إنه «كان يلعب» ولم يتصور
إنه سيتسبب في تلك الكارثة وذكر مصدر قريب من التحقيق ،أن احلريق الذي تسبب به الفتى
لم يوقع ضحايا ،كما لم يؤد إلى إحلاق ضرر باملساكن وجلبت السلطات الفرنسية ،عددا كبيرا
من معدات إخماد احلريق لتفادي األسوأ ،بعدما متكن  860من رجال احلماية البحرية و 250عربة
وعدة طائرات لرش املياه ،من احتواء احلريق ضمن رواق بعرض نحو كيلومتر ومت وضع مرسيليا
ومحيطها في حالة «خطر استثنائي» ألول مرة منذ عدة سنوات.

القبض على امراة تبيع ثالجة
حفظت بداخلها أجزاء من جثة والدتها
ألقت السلطات األمريكية القبض على سيدة فى والية شمال كارولينا بعد تبني بيعها ثالجة
جلارتها حتفظ بداخلها أجزاء من جثة والدتها اخملتفية منذ أغسطس 2015
وكانت «مارسيال جني» ( 56عاما) قد باعت ثالجة إلى جارتها مقابل  30دوالر،ناصحة إياها بعدم
فتح الثالجة فى الوقت احلالى ألنها حتتوى على كبسولة زمنية تخص أعضاء الكنيسة ،التى
ترتادها ،مضيفة بأن هؤالء األعضاء سيأتون للحصول على ما حتتويه الثالجة
وفتحت اجلارة الثالجة الحقا لتعثر على أجزاء من جثة «أرما روش» ( 75عاما) ،والدة «جني» ،لتبلغ
الشرطة التى أجرت عمليات بحث إللقاء القبض على «جني» التى غادرت البلدة بحجة زيارة
والدتها التى تعيش بدار للمسنني بوالية «فيرجينيا» ومتكنت الشرطة من إلقاء القبض على
«جني»  100ميال جنوب مدينة «جولدسبورو» متهمة إياها بعدم اإلبالغ عن وفاة والدتها ،التى تبني
أن وفاتها كانت طبيعية بعد تشريح أجزاء اجلثة احملفوظة داخل الثالجة وكانت «روش» تعيش مع
ابنتها «جني» حتى اختفائها فى أغسطس  ،2015حيث خدعت ابنتها اجلميع ،قائلة إن والدتها
انتقلت للعيش داخل إحدى دور املسنني ،مكتفية بحفظ جثتها داخل مبرد ثالجتها املنزلية

املؤبد لبريطاني حترش برضع وأطفال في ماليزيا وكمبوديا
حكمت محكمة في لندن ،على البريطاني املتهم
بالتحرش باألطفال ريتشارد هاكل بالسجن املؤبد الرتكاب
انتهاكات بحق  23طفال ورضيعا من ماليزيا وكمبوديا على
مدى نحو عشر سنوات
و وقف هاكل أمام محكمة أولد بيلي ،وقد ضم يديه
وكأنه يصلي ،بينما كان يُبلغ بأنه سيقضي  23عاما على
األقل خلف القضبان ،بسبب جرائم ضد ضحايا تراوحت
أعمارهم بني ستة أشهر و 11عاما وقال القاضي بيتر كوك« :إنه ألمر نادر بالفعل أن يصدر قاض
حكما في جرائم جنسية على هذا النطاق ارتكبها شخص واحد»
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

(Wisdom Tooth )3

كيفية تقلبل مخاطر احللويات على تسوس
االسنان!!!

تشكـل األسنان السليمة عامال أساسـيا يؤثــر ايجابا علــى منــو
الطفل اجلسدي والنفسي ,فلألسـنان دورا مهما ال يختصر فقط
على عمليـة مضغ املأكــوالت بـل يتــسع ليشمل عمليـة النطق
والكـالم والتواصــل االجتمــاعـــي.
ال ترتبط صحة األسـنان بالعناية اليومية بها فقط بـل أيضا بنـوعية
املأكوالت وطريقة تنـاولها فمثال ان التنـاول املفرط للمأكـوالت
الغنية بالسكـر التي تلتصق على األسـنان ملـدة طويلــة تشكل
سببـا لظهـور عالمات التسوس.
اريـد أن أشـدد على نقطة أساسـية :ان كميـة احللويــات التي يتنـاولها الطفل مهمــة ولكـن األهـم
هـي طريقة توزيعهــا خالل النهار :فمـن املستحب تنـاول احللوى خالل وجبـة الظهــر الرئيسـية
واالبتعـاد عـن تناولها قبـل النـوم او بيـن الوجبـات () cariesلتفـادي التآكل احلمضي لألسنان و بالتالي
التسـوس.
و أن لم يتوفر امكانيىة غسل االسنان حلظيا فتجاوزا ميكن شــرب كـوب مـن املاء بعد تنــاول احللوى الزالة
الترسـبات الالصقة باألســنان و ايضا تنــاول األجبــان البيضــاء بعد احللوى مفيــد جــدا بحيــث
أنهــا تبطـل مفعــول احلمضى النــاجت عـن عمليـة تخمــر الســكر وبالتالي جتنــب التســوس.
و يوجد خيـارات كثيرة صحية ،طعمهـا لذيذ وذات سعـرات حرارية أقـل وتسـاعد على عملية التنظيف
الذاتــي لألسنـان الذي يـزيل الترسبـات الغذائية ويبعـد
التسوس ،أبرز هذه املأكوالت البديلة هـي التفاح واجلزر وانواع
من السيريال.
هناك مفهوم خاطىء أشاهده باستمرار وهو ان بعض األطفال
يظنون ان بامكانهـم تناول
 ”ketchupوال “ ”chipsال
العتقادعم انها ال حتتوى على سكر و هـذا اعتقاد مغلوط ألن
باالضافة الى السكر اخملبأ والذى  ،يلتصق على األسنـان ملدة
طويلة وبالتـالي يؤدي الى التسوس.

�صحــة نيـوز

سلوكيات وآفات دول العالم النامي اإلصالح
اإلقتصادي واإلصالح األخالقي
وهرم مصر املقلوب ( .اجلزء األول ).
املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية

إمنا األمم األخالق ما بقيت
فان هم ذهبت أخالقهم ذهبوا.
إذا أصيب القوم في أخالقهم
فاقم عليهم مأمتا وعويال
واألبيات من قصيدتني ألمير الشعراء « أحمد
شرقي « ( )1932 -1868
هوامش  :الترتيب اإلقتصادي ملصر من حيثمرتبة سهولة ممارسة أنشطة األعمال هو
131ضمن  189دولة .وجملرد العلم فان الدول
التي حتتل املراتب الثالث األولي بالترتيب هي :
سنغافورة  ،نيوزيالند ،الدامنارك .بينما الدول
التي حتتل املراتب الثالث األخيرة مرتبة من
األخيرة أريتريا ،ليبيا  ،جنوب السودان.
قامت منظمة الشفافية الدولية  -وهي
منظمة دولية لرصد جميع أنواع الفساد  -وفي
تقرير لها لسنة  2010أي قبل قيام ثورة 25
يناير  2011بتقيم مصر بدرجة  3,1من ( 10
 10نظيفة جدا و  0فاسدة جدا ) وإحتلت مصر
املرتبة  98من أصل  178بلد مدرج في التقرير.
واحلقيقة التي ال ميكن جتاهلها أنه ال ميكن
حتقيق أي إصالح إقتصادي حقيقي ألي من دول
العالم النامي ما لم يسبقه إصالح أخالقي
وفعل العكس هو «احلرث في املاء» وهو «هرم
مصر املقلوب» .وعليه فالبد وعلي األقل أن
يبدأ اإلصالح األخالقي لآلفات اخلمسة ألوجه
الفساد  -والتي تعاني منها معظم دول العالم
النامي وبدرجات متفاوتة  -بالتوازي مع اإلصالح
اإلقتصادي .وهذه اآلفات هي :
>  )١احملسوبية  :وهي آفة تطيح بأهل اخلبرة
ليحل محلهم أهل الثقة والقرابة .وال أحتاج
إلي ذكر الوظائف والهيئات التي ينال فيها
ومنها أهل الثقة والقرابة النصيب األكبر.
ويكفي أنه للتدليل علي ذلك فان ثورة يوليو
 1952و ثورة يناير  2011تشاركتا في مطلب
واحد وهو «إقامة عدالة إجتماعية»  .وأترك
خليال القاريء العزيز حصر هذه الوظائف وتلك
الهيئات واملؤسسات التي تكرس لتعيني أهل
الثقة والقرابة.
 )٢الرشوة  :وهي ظاهرة قيل فيها ضمن ماقيل.
 الرشوة ينتقدها اجلميع ولكن ال يستغني عنهاأحد / .الرشوة أصبحت تصريحا وليس تلميحا
ودخل تعبير « الشاي بالياسمني « القاموس
الشعبي للداللة علي الرشوة بعد فيلم «
مرجان أحمد مرجان « لفنان الشعب عادل إمام.
وهذه اآلفة تتسبب في ضياع الكثير من حقوق
الدولة وعليه من حقوق الشعب الكادح لتذهب
تلك احلقوق إلي جيوب الفاسدين واملفسدين،
هذا إلي جانب تعطيل املصالح لكل من يحاول
أن يقاوم هذه اآلفة اللعينة .
 هوامش  :في وزارة املهندس إبراهيم محلب،حتسنت مرتبة مصر قليال في قائمة تقرير
منظمة الشفافية الدولية .
>  )٣الكذب وأنواعه ( النفاق واخلداع والتزوير

والغش والقسم احلانث )  :فبينما الصدق
واألمانة ميثالن قيمة أخالقية مطلقة ال ميكن
تنحيتهما جانبا في أي من التعامالت احلياتية
بني سائر البشر -حتي أنه في العالم املتحضر
أصبحت القاعدة األساسية هي إن تكذب
متوت ( معنويا )  -.You lie you dieجند آفة
الكذب تطول عددا من كبار املسؤولني إلي
صغار البائعني الذين يقسمون بأن هذه البيعة
خسرانة  .وقد إمتألت األقوال الشعبية مبا
يجمل هذه األفة اللعينة مثل  :طق حنك  /أهو
كالم والسالم  /ما تدقش  /الكالم ببالش .مع ان
القاعدة األساسية هي  :بكالمك تبرر وبكالمك
تدان .واإلعتراف سيد األدلة .وأذكر مقولة رائعة
للكاتب والشاعر وليم شكسبير ( امليالد غير
معروف الوفاة  : )1616إن كنت صادقا فلماذا
تقسم ( حتلف ).
> هوامش  :في دول العالم النامي ،يتم قراءة
معظم عناوين اجلرائد ومعظم تصريحات
املسؤولني بصورة مقلوبة .فان قالوا وحسب
تعبير الفنان محمد صبحي « مفيش مشكلة
خالص « تأكد اجلميع من أنه هناك مشكلة.
>  )٤السرقة واإلختالس واإلهمال بأنواعهم  :من
السطو واإلختالس ملمتلكات و حقوق األخرين
إلي ممتلكات وحقوق الدولة وتشمل ليس فقط
السرقة اإليجابية ،وإمنا أيضا السرقات السلبية
؛ وهي اإلهمال وإهدار املال وأيضا الوقت .وعليه
فاملوظف املتراخي أو املهمل يهدر ويضيع
ويبدد من الوقت واملمتلكات ما مياثل في ضرره
أثار السرقة أو اإلختالس ،هذا باإلضافة إلي أن
اإلهمال بكافة صوره يعرض األخرين لكافة
أنواع اخملاطر .ويطالعنا اإلعالم كل يوم بحوادث
تسبب فيها اإلهمال.
>  )٥عدم إحترام حقوق األخر  :ويطول شرح
هذه القائمة لتشمل تخطي دور األخرين في
الصفوف ،وفي أحقية ترتيب مرور السيارات
في الشوارع ،ووصوال ملنع األخرين من ممارسة
حقوقهم في العيش السالم وممارسة
املعتقدات الدينية وغيرها من احلريات التي
نصت عليها مواثيق حقوق اإلنسان.
> ونختتم بسبل اإلصالح األخالقي والتي وإن
بدت محددة ومعروفة وواضحة ،فهي حتتاج
إلي جهد دءوب  ،وعقود من الزمان  ،وإستبدال
أجيال حتي ميكن حتقيق إجناز ملموس بشأن
هذا اإلصالح األخالقي .وتشمل هذه السبل
محورين :
> اوال  :إصالح التعليم منهجا ومعلما.
> وهنا إتذكر ثانية بيت من قصيدة ألحمد
شوقي :
> قف للمعلم وفه تبجيال
> كاد املعلم أن يكون رسوال.
> ثانيا  :إفعال قوة القانون وأقصد به القانون
الصحيح العادل .
> ذلك إن أسوأ أنواع اخلطأ والظلم هو تقنينها
أي سن قانونا للتستر عليهما .ولتقنني اخلطأ
والظلم حديث أخر.
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بمناسبة اقتراب الذكرى الخامسة ألحداث
ماسبيرو الدامية التي راح ضحيتها عشرات
األقباط الذين ماتوا دهسا تحت مدرعات
الجيش ،ترشح جود نيوز اإلعالمية المحرضة
رشا مجدي لتتصدر لوحة العار لهذا العدد .جدير
بالذكر أن رشا مجدي هي شقيقة زوجة عالء
مبارك وهي مذيعة التليفزيون المصري التي
جلست على الهواء مباشرة لتطلق كلماتها
التي تضمنت تحريضا على األقباط في  9أكتوبر
 ،2011حيث خاطبت «المسلمين» عبر تليفزيون الدولة ،ودعتهم إلى التحرك
إلى ماسبيرو للتصدي العتداء المسيحيين على الجيش المصري .وعندما
اشتعل الموقف بين الطرفين الجيش والشعب ،قالت« :إيه اللي بيحصل في
مصر؟ لمصلحة مين؟ فهناك أكتر من  3شهداء ومصابين وكلهم من جنود
الجيش وبأيدي من؟ فليس ذلك بأيدي العدو أو إسرائيل ولكنه بأيدي فئة من
أبناء الوطن» ،وتابعت حينها« :الجيش الذي ُيضرب اآلن ووقف بجوار الثورة،
نجد اليوم من يطلق عليه الرصاص ،أي فئة في المجتمع المصري مهما كانت
مطالبها شرعية أو قانونية ،هل هذا يستحق أن نحرق وطن بأجمعه؟ رشا
مجدي إعالمية متلونة ليس لها موقف ثابت ،أيدت نظام الرئيس األسبق
حسني مبارك ،ووصفت انتفاضة الشعب في  25يناير بأنها «مؤامرة لهدم
الدولة» ،وما إن ُخلع «مبارك» حتى سارعت إلى مباركة « 25يناير» ،واصفة
خروج الماليين في الشوارع بأنه «ثورة ضد نظام فاسد».
كان من الطبيعي أن ينتج عن هذا الموقف التحريضي فصلها من مهنة االعالم
ً
تماما ،ولكن مع الذكرى الثالثة لـ«مذبحة ماسبيرو» ،تم اختيارها لنقل احتفال
الجيش بانتصارات أكتوبر ،بمشاركة زميلها أحمد موسى وكأنما تكافأ على
والئها للمجلس العسكري .رشا مجدي اعالمية التحريض ستظل تالحقها
دماء مذبحة ماسبيرو أينما حلت.
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إفتتاح أول كنيسة كندية قبطية

عمدة ماركهام  :فخور باملساهمات القبطية مبدينة ماركهام  ..واالنبا ديفيد يشكر القمص مرقس مرقس
الضيوف يشكرون القمص بيشوي سالمة وشعب الكنيسة علي حفل اإلفتتاح املشرف
تصوير ماجد جرجس
خاص جود نيوز  :علي مدي خمسة
أيام بدأت من الثالث عشر من سبتمبر
احلالي ،كان إفتتاح أول كنيسة كندية
قبطية تقام كل صلواتها باللغتني
اإلجنليزية والقبطية فقط ،كنيسة
القديس موريس والقديسة فيرينا  ،وهو
احللم الذي بدأه القس بيشوي سالمة
قبل ثمان سنوات ،وبدأ اإلحتفال اخلتامي
صباح يوم السبت ،السابع عشر من
سبتمبر ،بالقداس األلهي وشارك به

مطران وسبعة من األساقفة ،وهم
االنبا تادرس ،واالنبا مرقس ،واالنبا
يوأنس واالنبا بطرس واالنبا مينا واالنبا
ديفيد واالنبا يوسف واالنبا بيمن،
ومت فيه رسامة عدد من الشمامسه
للكنيسة ،وبعد القداس بدأت مراسم
اإلفتتاح ،والتي شارك فيه عضو البرملان
الفيدرالي عن حزب احملافظني« ،بوب
سارويا» ،والوزير مبقاطعة أونتاريو،
«الكس اتشان» ،وعمدة مدينة

ماركهام« ،فرانك سكاربيتي» باإلضافة
إلي سبعة مستشارين مبدن مختلفة،
وممثلني من كنائس وطوائف مسيحية
عديدة .وقام «فرانك سكاربيتي» ،عمدة
ماركهام بقص الشريط ومعه االباء
االساقفة ،وتوالت الكلمات من احلضور،
حيث قال عمدة ماركهام ،أنه فخور بكل
املساهمات القبطية مبدينة ماركهام،
وقال أنه ميكن أعتبار ماركهام عاصمة
األقباط ،فبها كاتدرائية القديس مرقس

الرسول  ،وكنيسة القديس موريس
والقديسة فيرينا والتي يتم إفتتاحها،
وقريبا ً كنيسة األنبا صموئيل املعترف.
كذلك شكر االنبا ديفيد القمص مرقس
مرقس علي مجهوداته عبر خمسني عام
كأول كاهن في كندا واملهجر ،وبعدها
تناول اجلميع الغذاء وأكد اجلميع علي
التنظيم املشرف لإلفتتاح  ،وقدموا
التهنئة لألب بيشوي سالمه وشعب
الكنيسة علي تلك الكنيسة البديعة

شرود فتاة

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

الشرود  ...هناك من يشرد ألنه دائم
التفكير في أشياء تهمه و ت ُرقى فكره،
و رمبا في حلول ملشاكله و هذا يعتبر
نوع من انواع الذكاء  ،و هناك ايضا من
يشرد ليفكر فى مشاكله دون التفكير
فى حلول لها بل يقف أمامها شاردا ً ال
يصنع شئ وهذا شرود آخر يتميز بعدم
الذكاء.
الشرودالذهنى مشكلة ميربها الكثير وقد تكون
بسبب اجتماعى  ،صحى  ،او عاطفى فى جميع
احلاالت البد ان ال نقف ونتعود على شرودنا فهو وهم
يقع فيه الكثير  ،وأجمل ما رُسم عن الشرود لوحه
رائد الفن األنطباعى الرسام الفرنسي «ادوارد مانيه
« فى لوحاته الشهيرة «حانة في فولي بيرجر» تعتبر
لوحة حانة في فولي بيرجر أهم أعماله الفنية ،وقد
رسمت قبل وفاته بعام ،فهى آخر عمل فني قدمه
الفنان .
أكثر ما يلفت االنتباه في هذه اللوحه عزيزى القارئ
الغموض واحلياة الصاخبة واختالط مشاعر احلزن
مبشاعر الفرح
في اللوحة نرى حانة الفولي بيرجير وهي صالة
باريسية شهيرة توفر لروادها املرح والرقص و
التسليه واملوسيقى واملشروبات املتنوعة  ،وداخل
هذا الصخب الشديد املزدحم بالتفاصيل جند شابة
(نادلة) تقف في وسط احلانة وقد ظهر على وجهها
شرود غامض او حزن غريب.
وهذه الفتاه او النادله هى بالطبع
الشخصية املركزية التي جتذب االنتباه في
اللوحة مبالمحها الغامضة و لكن ت ُرى ما
الذى ساقها الى هذا احلزن أو الشرود؟
يعتبر بعض اجلمهور من مقتنى اللوحات او
النقاد ان الفتاة حزينة وغير راضية عن عملها
في احلانة الليلية ،ويعتبر اخرون انها ترمز الى
كثير من البشر الذين يشعرون انفسهم
وحيدين وسط صخب احلياة ،ولكن اذا اقتربنا
قليال ً من الرسام نفسه «مانيه « وفكرنا
بعقله رمبا نخرج بشئ آخر وهو أن « مانيه
«من املمكن ان يكون صور أحاسيسه في
وجه الفتاة بطريقة غامضة تعكس مرحله

متأخرة من حياته ،حتى يوصل إلينا
فكرة تقول  :أن ما نراه في الواقع من
أشياء وصور ومظاهر ال تعدو كونها
أمورا ً جتريدية سطحية تخفي في
داخلها عوالم أخرى.
و تتجلى ميزة اللوحة أيضا في
اخللفية املثيرة التي رسمها مانيه ،
فكما ترى قارئى العزيز أن خلف الفتاة
لوح زجاجي يعكس اجلالسني في احلانة ،فمثال جند
أن املرأة التي تقف وتتحدث مع احد الرجال ،هي
عبارة عن انعكاس صورتها في الزجاج اخللفي ،لكن
ما يثير االنتباه أن توزيع الضوء وتوزيع األلوان على
الزجاج لم يكن متساويا ،فهناك اشخاص بدت
اشكالهم واضحة كاملرأة التي ترتدي اللون األصفر
أما باقي األشكال فقد كانوا مجرد انعكاس باهت
لصورتهم احلقيقية.
رمبا أراد الفنان من هذا أن يقول لنا بشكل فلسفى
راقى ان اكثر االشياء التي نراها في الواقع ما هي اال
امور ال توجد اال في املرايا.
و ظلت هذه اللوحة محط جدل كثير من نقاد الفن
حول قيمتها الفنية وتفسير غموضها ،واحلقيقه
أيا ً كان التفسير الصحيح واملقصود من وراء
اللوحة ،تبقى ألوان ادوارد مانيه روعة حني ننظر
اليها ،وتظل لوحاته هذه تتصدر قمة اللوحات
العاملية فهى جتعلك تشرد معها ولكن شرود من
املتعه واجلمال.

3200 Bayview Ave., North york
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خواطر مسافر
إلي النور
( )32

الرب يسوع املسيح
َاح َد ًة َك ِثي َر َة ال َّثمَ ِن “
” ُل ْؤ ُل َؤ ًة و ِ
(متى )46:13

ضا ي ُ ْ
َاجرًا
”أَي ْ ً
ش ِب ُه َملَ ُك ُ
ات إِن َ
وت َّ
الس َماوَ ِ
ْسان ًا ت ِ
يَ ْ
اح َد ًة
ب آللِ َئ َح َ
طلُ ُ
س َن ًةَ ،فلَ َّما وَ َج َد لُ ْؤلُ َؤ ًة وَ ِ
ضى وَ بَا َع ُك َّل َما َكا َن لَ ُه
َك ِثيرَ َة ال َّث َم ِنَ ،م َ
وَ ْ
اش َترَا َها“
ملاذا لُ ْؤلُ َؤة و ليس اللُ ْؤلُ َؤة ؟ الشيطان في
محاربته هلل جعل العالم سوقا ً لآللهة حتي
يتوه اإلنسان عن اإلله احلقيقي  .اإلنسان في
هذا امل َ َثل ِم ْثل تاجر يبحث عن اإلله وسط
آلهة  .لذلك يبدو املسيح و كأنه إله من آلهة
 ،و كأن املسيحية ديانة من ديانات يعج بها
العالم  ”.لكن حي َنئذ إذْ ُك ْنتُم ال َ ت َعر ُفون َ
اهلل،
ْ ِ َ
ْ
ِ ْ ِ ٍِ ِ
سوا ب ِ َّ
الط ِبي َع ِة آلِ َه ًة “ ” .
ْ
است ُْع ِب ْدتمُ ْ لِلَّ ِذي َن لَ ْي ُ
ُ
َ
لمَ
َّ
ْ
َ
ُ
سل اهلل اب ْ َن ُه َم ْولودًا
م
ز
ال
ء
ل
م
ء
ا
ج
ا
ن
لك
َّ
ْ
َ
ُ
َ
ان ،أر ْ َ
وَ
َ
ِ
ِ
ِ
ت ب َ ْع ُد َع ْب ًدا ب َ ِل
س َ
ِم ِن ا ْمرَأ َ ٍة …،لِ َننَا َل ال َّت َب ِّن َي  .إِذًا لَ ْ
يح “  ” .وَأ َ َّما
ابْنًا ،وَإ ِ ْن ُكن َ
ْت ابْنًا َف َوارِثٌ ِ ِ
هلل بِالمْ َ ِ
س ِ
َ
هلل،
اآل َن إِذْ َعرَ ْفت ُُم اهلل ،ب َ ْل بِالحْ َرِ ِّي ُعرِ ْفت ُْم ِم َن ا ِ
َ
َف َك ْي َ
الض ِعي َف ِة
ان َّ
ف تَرْ ِج ُعو َن أَي ْ ً
ضا إِلَى األر ْ َك ِ
َ
ُست َْع َب ُدوا لَ َها ِم ْن
الْ َف ِقيرَ ِة الَّ ِتي ت ُرِي ُدو َن أ ْن ت ْ
َ
ظو َن أَيَّا ًما وَ ُ
َج ِدي ٍد؟ أَتحَ ْ َف ُ
َ
ني؟
ن
س
و
ًا
ت
ا
ق
و
أ
و
ا
ر
و
َ ِ ِ َ
ش ُه ً َ ْ
َ
َ
ت ِف ُ
أَخَ ُ
يك ْم َع َب ًثا! “.
اف َعلَ ْي ُك ْم أ ْن أ ُكو َن َق ْد ت َ ِع ْب ُ
(مقتطفات من رسالة بولس الرسول إلي أهل
غالطية إصحاح . )٤ :
س
اح َدة ؟ ألن املسيح له اجملد” لَ ْي َ
ملاذا لُ ْؤلُ َؤة وَ ِ
َ
ْ
تحَ
َ
َ
ت
اس ٌم آخَ ُر
َ
بِأ َ َح ٍد َغ ْيرِ ِه الخْ َال ُ
س ْ
ص .أل ْن ل ْي َ
ط َي بَينْ َ النَّاس ،ب ِه ي َ ْن َب ِغي أ ْنَ
َّ
اءَ ،ق ْد أ ُ ْع ِ
الس َم ِ
ِ ِ
ُ
ص»( “.أعمال الرسل .)12:4
ل
ن َخْ َ
ملاذا لُ ْؤلُ َؤة ؟  :ألن اللُ ْؤلُ َؤ مخفي في عمق البحر
و بداخل صدفة  ،غير منظور من أهل العالم .
اإلجنيل يقول عن املسيح إنه النور احلقيقي و
لألسف العالم في تيه و ال يراه ” َكا َن النُّورُ
ان آت ِ ًيا إِلَى الْ َعالَ ِم
الحْ َ ِقي ِق ُّي الَّ ِذي ي ُ ِني ُر ُك َّل إِن َ
ْس ٍ
َ .كا َن ِفي الْ َعالَ ِم ،وَ ُك ِّو َن الْ َعالَ ُم ب ِ ِه ،وَلَ ْم ي َ ْعرِ ْف ُه
الْ َعالَ ُم ( “ .يوحنا .)٩:١
ص َفت النبوات في القدمي اإلميان باملسيح
وَ َ
اإلله احلقيقي -علي أنه ”عثرة “ َ ” :ك َما ُه َوص ْد َم ٍة
ُوبَ « :ها أَن َا أ َ َ
ص ْه َي ْو َن َح َجرَ َ
َم ْكت ٌ
ض ُع ِفي ِ
صخْ رَ َة َع ْثرَ ٍة ( املسيح )  ،وَ ُك ُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن ب ِ ِه (
وَ َ
َ
باملسيح ) ال يُخْ زَى»“ ( .رومية )٣٣:٩
اإلنسان يت َّعثر في جتسد إبن اهلل يسوع املسيح
لبه  ،ألن ذهن اإلنسان متغرِّب عن اهلل الذي
و َ
ص ِ
هو احملبة املطلقة  ،و ال يفهم إال الكبرياء و حب
الذات الذي يسحق اآلخر ليرتفع هو  .فعثرة
اإلنسان في اإلميان باملسيح هي إسقاط ِفكر
اإلنسان علي اهلل لذلك يرفضه  .و هذا املقطع
من سيرة املسيح يص ِّور عثرة اإلنسان في
اإلميان باملسيح :
َ
اح ٌد»َ .ف َتنَاوَلَ
سو ُع  … «:أن َا وَ ُ
” أ َ َجاب َ ُه ْم ي َ ُ
اآلب وَ ِ
َ
سو ُع
الْ َي ُهودُ أَي ْ ً
ضا ِح َجار َ ًة لِ َيرْ ُج ُمو ُه.أ َجاب َ ُه ْم ي َ ُ
س َن ًة أَرَيْت ُُك ْم ِم ْن ِع ْن ِد أَبِي.
« :أ َ ْع َماال ً َك ِثيرَ ًة َح َ
َ
ب أ َ ِّي َع َمل ِمن َْها تَرْ ُج ُمون َ ِني؟» أ َجاب َ ُه الْ َي ُهودُ
بِ َ
س َب ِ
َ
َ
َ
َ
س ٍن ،ب َ ْل
ح
ل
م
ع
ل
ج
أل
ك
م
ج
ر
ن
َا
ن
س
ل
«
:
ني
ل
ئ
َقا ِ ِ َ
ْ ِ َ َ َ َ
ْ
ْ ُ ُ
َ
ْ
ْ
تجَ
تجَ
َ
سكَ
ُ
يفَ ،فإِن َّك وَأن َْت إِن َ
ْسا ٌن َعل ن َ ْف َ
أل َ ْج ِل ِد ٍ
اآلب
س ُه
إِ ً
سو ُع  … :الَّ ِذي َق َّد َ
ُ
لها» أ َ َجاب َ ُه ْم ي َ ُ
سلَ ُه إلَى الْ َعالَ ِم ،أَتَقُولُو َن لَ ُه  :إن ََّك تجُ َ ِّدفُ،
وَأَر ْ َ
ِ
ِ
َ
ت أ ْع َم ُل
س ُ
هلل؟ إ ِ ْن ُكن ُ
ألَنِّي ُقلْ ُ
ْت لَ ْ
ت :إِنِّي اب ْ ُن ا ِ
ْت أ َ ْع َم ُل،
لك ْن إ ِ ْن ُكن ُ
أ َ ْع َما َل أَبِي َفال َ ت ُ ْؤ ِمنُوا بِي .وَ ِ
َ
ال ،لِ َك ْي ت َْعرِ ُفوا
َفإ ِ ْن لَ ْم ت ُ ْؤ ِمنُوا بِي َفآ ِمنُوا بِاأل ْع َم ِ
اآلب ِف َّي وَأَن َا ِفي ِه»َ .ف َ
ضا أ َ ْن
طلَ ُبوا أَي ْ ً
وَت ُ ْؤ ِمنُوا أ َ َّن َ
َ
يه ْم “  ( .يوحنا)١٠ :
يمُ ْ ِ
س ُكو ُه َفخَ رَ َج ِم ْن أي ْ ِد ِ
و هذا ما إختبره املبشرون باملسيح -اإلله
احلقيقي -و إلي اآلن  ،كما يصفه بولس الرسول
ني َج َهالَ ٌة،
يب ِع ْن َد الْ َهالِ ِك َ
َ ” :فإ ِ َّن َكلِ َم َة َّ
الصلِ ِ

بقلم  :د .رءوف إدوارد

هلل … ،أل َ َّن
ص َ
ني َف ِه َي ُق َّو ُة ا ِ
وَأ َ َّما ِع ْن َدن َا ن َْح ُن المْخُ َلَّ ِ
ني ي َ ْ
طلُ ُبو َن ِح ْك َم ًة،
سأَلُو َن آي َ ًة ،وَالْ ُيون َان ِ ِّي َ
الْ َي ُهودَ ي َ ْ
لمْ
َ
َ ْ
َ
يح ُق َّو ِة
س
ا
ب
ف
،
ني
ي
ن
َا
ن
و
ي
و
ا
د
و
ه
ي
:
ن
ي
و
ع
ُ
وَأ َّما لِل َم ْد ُ ِّ َ َ ً َ ُ ِ ِّ َ ِ ِ ِ
ْ
هلل ( “.كورنثوس األولي . )٢:١
هلل وَ ِحك َم ِة ا ِ
ا ِ
” َفلَ َّما وَ َج َد “  :كلمة ’ َفلَ َّما ‘ حتمل معني أن
عمل اإلنسان التاجر في هذا املَثل لم يكن
سهال ً  .و مما سبق شرحه يتضح أن معرفة اهلل
في املسيح و اإلميان به شئ عزيز في حدوثه .
فهو حدث فريد و غريب علي و عن العالم  .هو
يعادل بالتمام إقامة ميت و رجوع احلياة إليه .
” ن َْح ُن ن َْعلَ ُم أَنَّنَا َق ِد ان ْ َت َقلْنَا ِم َن المْ َ ْو ِت إِلَى الحْ َ َيا ِة
هلل
“ ( .يوحنا األولي َ ” . )١٤:٣ق ِّد ُموا ذَوَات ِ ُك ْم ِ
َ
اس ٌع
ات “ ( رومية  ” .)13:6وَ ِ
اء ِم َن األ َ ْم َو ِ
َكأ ْح َي ٍ
اب وَر َ ْح ٌب َّ
الطرِيقُ الَّ ِذي ي ُ َؤدِّي إِلَى الْ َهال َ ِك،
الْ َب ُ
َّ
ُ
وَ َك ِثي ُرو َن ُه ُم ال ِذي َن ي َ ْدخُ لو َن ِم ْن ُه! “ (متي ”. )٣:٧
َّ
الطرِيقَ الَّ ِذي ي ُ َؤدِّي إِلَى الحْ َ َيا ِة… َقلِيلُو َن ُه ُم الَّ ِذي َن
ي َ ِج ُدون َ ُه! “ (متي .)٤:٧
” بَا َع ُك َّل َما َكا َن لَ ُه وَ ْ
اش َترَا َها“  :اإلميان باملسيح
ي ُ َغ ِّير مفهوم ال ِغنَي عند اإلنسان بل و مفهوم
و هدف الوجود ذاته  .فمن ي َ ْجهل ِع َ
ظم ثمن
اللُ ْؤلُ َؤة يَعتَبر أن هذا اإلنسان خسر كل ما ميلك
و خسر معه كيانه في وسط الناس  .و هذا ما
َع َّبر عنه بولس الرسول في جتربته الشخصية
ب ُك َّل
س ُ
في اإلميان باملسيح  ” :ب َ ْل إِن ِّي أ َ ْح ِ
َ
ض ِل َم ْعرِ َف ِة
سار َ ًة ِم ْن أ َ ْج ِل َف ْ
ش ْي ٍء أَي ْ ً
ضا خَ َ
َ
َ
َّ
سرْ ُت ُك َّل
ه
ل
ج
أ
ن
م
ي
ذ
ل
ا
ي،
ب
ر
ع
و
س
ي
يح
س
خَ
المْ ِ ِ َ ُ َ َ ِّ
ِ ِ ْ ْ ِِ ِ
َ
األ َ ْ
يح
س َ
س ُب َها ن ُ َفاي َ ًة لِ َك ْي أرْب َ َح المْ َ ِ
اء ،وَأَن َا أ َ ْح ِ
ش َي ِ
“( .فيلبي.) ٨:٣
ِ
” بَا َع … وَ ْ
ّ
اش َترَي“  :نري هنا تخلي إرادي عن
شئ أساسي ( املال ) لنوال شئ آخر يفوقه
( اللُ ْؤلُ َؤة )  .ال نستطيع القول بأن املال ُف ِق َد
ُثمر ،أي إحتواه و حفظه ما هو أعظم
بل إست ِ
منه  .إن اهلل في املسيحية يتعامل مع اإلنسان
املؤمن كإبن له يتبناه عندما يؤمن اإلنسان و
يتحد باملسيح  -إبن اهلل الوحيد  ،أي الوحيد
الذي له نفس طبيعة اهلل  .إن شخص -أي
أقنوم -اإلنسان ي ُ ْح َفظ بل يرتقي  ،باإلحتاد
ببشرية اإلله املتجسد يسوع املسيح  .و ع َّبر
بولس الرسول عن هذا ال َترْك اإلرادي قائال ً ” :
يح ي َ ْح َيا ِف َّي ( “.غالطية
س ُ
َفأ َ ْح َيا ال َ أَن َا ،ب َ ِل المْ َ ِ
 . )٢٠:٢ولكن في املقابل جند اهلل الذي يعتَّز مبا
خَ لقَت يداه  ،يؤكد حرصه و حفظه ألقنومية
اإلنسان و ت َف ُّرد شخصه بحيث ال تضيع  .أعلن
اهلل ذلك في العهد القدمي ُ ” :ه َوذَا َعلَى َك َّف َّي
نَق ْ
س
س ُك ْم يمَ َ ُّ
ُك“ (إشعياء َ ” . )١٦:٤٩م ْن يمَ َ ُّ
َشت ِ
َح َد َق َة َع ْي ِن ِه “ (زكريا .)٩:٢و ملَّا جاء ملء الزمان
لتتحقق هذه النبوات عن حفظ اهلل لشخص
و أقنوم اإلنسان  ،أعلن اهلل في حديث ذاتي له
بني اإلبن و اآلب  -أن هذا يتحقق بإحتاد اإلنسان
اح ًداَ ،ك َما
باهلل في املسيح  ” :لِ َي ُكو َن الجْ َ ِمي ُع وَ ِ
اآلب ِف َّي وَأَن َا ِف َ
يك ،لِ َي ُكون ُوا ُه ْم
أَن ََّك أَن َْت أَي ُّ َها ُ
َ
َ
ُ
اح ٍد،
أَي ْ ً
اح ًدا ِفينَا… لِ َيكون ُوا ُمك َّملِ َ
ني إِلى وَ ِ
ضا وَ ِ
َ
َ
َ
سلْ َت ِني ،وَأ ْح َب ْبت َُه ْم َك َما
وَلِ َي ْعلَ َم الْ َعالَ ُم أن ََّك أر ْ َ
أ َ ْح َب ْب َت ِني  ( “ .يوحنا .)١٧
هذا هو َق ْدر اإلنسان في نظر خالقه  -يحترم و
يحفظ أقنومية اإلنسان حتي يصل به إلي آخر
مراحل تطوره عن ميني اآلب في املسيح يسوع
ضا
ربنا ” وَإ ِ ْن َم َ
ت وَأ َ ْع َددْ ُت لَ ُك ْم َم َكان ًا آتِي أَي ْ ً
ض ْي ُ
َ
َ
َ
وَآخُ ُذ ُك ْم إِلَ َّيَ ،حتَّى َح ْي ُ
ث أ ُكو ُن أن َا ت َُكون ُو َن أنْت ُْم
ضا“ ( يوحنا .)١٤:٣
أَي ْ ً
و السبح هلل .
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وفاة صاحبة أشهر قبلة في العالم

نائبة سويدية تلعب «بوكيمون»
في جلسة للبرملان

انتهت قصة االنتصار الرائعة بوفاة أيقونة
املمرضات غريتا فريدمان صاحبة القبلة
األشهر في العالم منذ انتهاء احلرب العاملية
الثانية إلى يومنا هذا ،عن عمر يناهز  92عاما
وكانت فريدمان تسير وسط االحتفاالت
األمريكية باستسالم اليابانيني في عام
 ،1945بزي املمرضة األبيض عندما حصلت
على القبلة األكثر شهرة في العالم ،بعد أن
التقط املصور ايزينستات صورة لها برفقة
بحار يرتدي زيا أسود قام بوضع ذراعيه حولها وتقبيلها في ساحة تامي بنيويورك
وقالت املمرضة الشابة التي كانت تبلغ من العمر  21عاما عندما ظهرت في أشهر صور القرن
العشرين « ،لم أالحظ اقترابه مني وقبل أن أدرك ذلك كنت في هذا الوضع اخملجل  ..شعرت أنه
قالت عضوة بالبرملان السويدي إنها كانت تقوم
كان قويا جدا ..لقد كان شخصا يحتفل فقط  ،ولم يكن احلدث رومنسيا».
وقد نشرت الصورة في األسبوع التالي من الواقعة في مجلة اليف حتت عنوان «يوم االنتصار في بعدة مهام أثناء افتتاح أعمال البرملان.
ساحة تامي» ،دون أن يتم التعرف على هوية فريدمان والبحار والبحار جورج ميندوسا إال في عام فقد كانت تستمع إلى خطاب رئيس الوزراء،
وتلعب «بوكيمون جو» ،كما أرسلت مونيكا
 ،1980بعد أن طلبت اجمللة من هذين الشخصني اجملهولني أن يأتيا
ووصفت املمرضة فريدمان لشبكة (إن.بي.سي نيوز) في  2012الصور بأنها «كانت صدفة رائعة ،غرين عبر تغريدة صورة لشخصية سيدوك في
اللعبة بينما كانت جتلس وراء صهر امللك ،األمير
رجل في زي بحار وامرأة في ثوب أبيض ومصور جيد في الوقت املناسب».
دانيال.
أثار حماس غرين للعبة ردود فعل غاضبة وكذلك
والدة طبيعية في ظروف غير طبيعية
بعض اإلعجاب .احلفل الصارم تقليديا افتتحه
رسميا امللك كارل السادس عشر غوستاف
ولد طفل ،على منت سفينة إنقاذ في البحر املتوسط ،بعد  24ساعة فقط من إنقاذ أسرته من وغرين عضوة في احلزب الدميقراطي االجتماعي
زورق مطاطي مكتظ باملهاجرين
الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ستيفان لوفني
ولد
الطفل
أن
(أكواريوس)،
اإلنقاذ
سفينة
مشغلي
من
واحدة
حدود،
وأفادت منظمة أطباء بال
قالت في تصريحات صحفية إنها تقوم بالعديد
ألبوين نيجيريني في املياه الدولية .ومتت تسمية املولود اجلديد باسم نيومان أوتاس
من املهام بشكل جيد ،وتلعب «بوكيمون جو»
«في
جدا
طبيعية
وذكرت جونكويل نيكول ،قابلة تعمل لدى املنظمة اإلغاثية ،أن الوالدة كانت
في بعض األحيان
ظروف غير طبيعية وخطيرة»
واضافت « :ميكنني أن أفعل شيئني في نفس
العمل،
إلى
العودة
عليها
يتعني
ألنه
اإلنقاذ
قبل
بالهلع
تشعر
كانت
فيما قالت والدة الطفل إنها
الوقت  ...لقد استمعت بعناية فائقة خلطاب
مشيرة إلى أنها ظلت تعاني انقباضات ملدة  3أيام
رئيس الوزراء ،وأعتقد أنه كان عظيما».
وجرى إنقاذ األبوين أوتاس وفايث والشقيقني الكبيرين فيكتوري ورولريس من زورق مطاطي ،كان
يحاول عبور البحر املتوسط من ليبيا في اليوم السابق.

للبقر خصوصية في خدمات جوجل

فنلندا األولى أوروبيا في
تناقص عدد املشردين

يبدو مألوفا أن تخفي خدمة «جوجل ستريت
«السكنى أوال» هذا هو الشعار الذي طرحته
فيو» وجوه املارة حني تنقل صور الشوارع حرصا
فنلندا التي تعتبر الدولة األوروبية األولى التي
على خصوصيتهم ،لكنها فعلت ذلك مع البقر،
عنيت بهذه القضية وأخذتها على محمل اجلد
مؤخرا ،في منطقة كامبردج ببريطانيا
وأشار تقرير حديث ،نشرته جتمعات وجلنة
وأظهرت صورة بقرة مت متويه وجهها ،وهي ترعى إلى
حكومية محلية فنلندية تناول موضوع التشرد،
جانب النهر ،إخفا ًء للمالمح فيما يشبه الوسائل
إلى أن منوذج «السكنى أوال» يبدو أنه مارس تأثيرا
املتبعة مع البشر للحفاظ على خصوصيتهم
إيجابيا في البالد
وأثارت الصورة موجة من السخرية على مواقع
فمنذ عام  2008إلى عام  2014تناقص عدد
التواصل االجتماعي ،وسط تساؤل حول ما إذا كان
املشردين الدائمني بنحو  1200شخص ،وال تزال
البقر منزعجا من انتهاك خصوصيته على اإلنترنت
حاالت التشرد في تناقص مستمر
من جانبه ،أوضح متحدث باسم غوغل في تصريحات صحفية أن األمر يعود إلى خلط تقني فقط ورغم ذلك فقد وصلت اللجنة إلى نتيجة
بني الوجوه ،نافيا أن تكون الشركة أرادت تغطية وجوه البقر بداعي اخلصوصية.
محيرة تقول« :نحن متحفظون فيما يتعلق
باستثمار املزيد في شعار «السكنى أوال» في
إجنلترا ،ويعود ذلك إلى قسوة حتديات التشرد
هناك وندرة التمويل واإلسكان االجتماعي
إن منوذج «السكنى أوال» بسيط جدا ،فهو
يعتمد أوال على توفير السكن للمشردين :منزل
مستقر ،من دون الدخول في مراحل انتقالية
ومؤقتة عدة
وانبثقت هذه الفكرة من واقع أن املشردين
يحتاجون إلى مستقر دائم ،حيث توفير السكن
لهم ميكن أن يساهم في حل مشكالتهم
الصحية واالجتماعية بسهولة أكبر
وجراء هذه السياسة ،باتت فنلندا البلد األوروبي
الوحيد حيث تناقص عدد املشردين في السنوات
األخيرة إلى درجة كبيرة .ففي نهاية عام 2015
انخفض العدد وألول مرة إلى أقل من 7000
مشرد
وهذا الرقم يشمل بشرا يعيشون مؤقتا مع
روبرت جـرين
األصدقاء واألقارب

صورة وتعليق

«األيادي التي تساعد ،أقدس
من الشفاه التي تصلي» ..

منوعات نيـــــوز

علماء روس حتت حصار
الدببة قرب القطب الشمالي
وقع  5علماء روس يعملون مبحطة لدراسة
املناخ ،في جزيرة تروينوي الواقعة في بحر كارا
شمالي البالد ،في حصار فرضه عليهم نحو 10
دببة قطبية مفترسة.
وقال فادمي بلوتنيكوف مدير احملطة القريبة من
القطب الشمالي  ،إن الدببة ،وعددهم نحو 10
بالغني بينهم  4إناث برفقة صغارهن ،مت رصدهم
قرب احملطة قبل أيام
وتابع« :هناك أنثى دب ترقد مباشرة حتت نافذة
احملطة  .من اخلطورة اخلروج من احملطة حيث
إننا ال منلك أي وسيلة إلخافة تلك احليوانات
املتوحشة علينا وقف عملنا املناخي
وقال العالم الروسي إنه أبلغ القاعدة الرئيسية
القريبة باألمر ،لكن مت إبالغه بأن يحاول التصرف
بشكل مستقل ،إذ أن أقرب مساعدة ميكن أن
تصل إليهم في فترة لن تقل عن شهر .وتابع:
«توصيل املشاعل الالزمة إلخافة الدببة من
روسيا يتطلب متويال كبيرا ،لكننا بحاجة إلى
املساعدة .وتعد الدببة القطبية أكبر احليوانات
البرية الالحمة حجما ،وتتراوح أعدادها حول
العالم بني  20و 25ألفا ،منها نحو  5آالف شمالي
روسيا .وفي عام  1956أصدر االحتاد السوفييتي
السابق قرارا مبنع صيد الدببة القطبية ،املدرجة
في قوائم الكائنات املهددة باالنقراض

دول إفريقية متنع تصدير
احلمير إلى الصني
منعت دول إفريقية تصدير احلمير إلى الصني،
بعد أن شهدت أعداد تلك احليوانات لديها تراجعا
ملحوظا ومن ثم تضاعفت أسعارها عدة مرات.
وتشتري الصني عشرات اآلالف من احلمير من دول
إفريقية ،للحصول على مادة اجليالتني التي تنتج
عند غلي جلودها وتستخدم في صناعة األدية
واملقويات ،علما أنها مفيدة في عالج السعال
والقضاء على األرق وتنشيط الدورة الدموية
وتلجأ الصني الستيراد احلمير بعد أن تراجعت
أعداد هذه احليوانات لديها إلى أقل من النصف
خالل العقدين املاضيني ،نتيجة استخدام
اجليالتني املستخرج من جلودها في أغراض
طبية .وخالل عام  ،2016باعت النيجر نحو 80
ألف حمار إلى الصني مقارنة بـ  27ألفا في العام
السابق ،بينما وردت بوركينا فاسو  18ألف حيوان
ملشترين خارج البالد في الربع األول من العام
اجلاري ،بعد بيع ألف حمار فقط في الفترة ذاتها
من  .2015وفي مدينة نايفاشا الكينية افتتح
مجزر لذبح احلمير ،بهدف تصدير جلودها إلى
السوق الصينية املتعطشة للجيالتني
إال أن ظاهرة بيع احلمير في دول إفريقية مع
جتاهل مطالب السوق احمللية واعتماد املزارعني
على احليوانات في املهام الشاقة ،أدى إلى تراجع
كبير في أعداد احلمير لديها وارتفاعا باهظا في
أسعارها ،ففي النيجر على سبيل املثال قفز
سعر احلمار من  34إلى  147دوالرا خالل فترة
وجيزة .ومؤخرا أعلنت حكومتا النيجر وبوركينا
فاسو منع تصدير احلمير إلى الصني ،بعد دراسة
السوق احمللية .وفي جنوب إفريقيا تسعى
احلكومة إلى السيطرة على عمليات سرقة
احلمير التي تزايدت مؤخرا مع ارتفاع الطلب
على جلودها ،وأصدرت مؤسسة حكومية
حلماية احليوانات بيانا قالت فيه إن احلمير تسرق
لتشحن إلى الشرق األقصى
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A Rich Man Who Was a Thief

by Sharla Guenther

One evening, while Joab was
besieging Rabbath Ammon, David rose from his bed and walked
upon the roof of the royal palace.
From the roof he saw a woman
bathing; and she was very beautiful. And David sent to ask about
the woman; and some one said,
“Is not this Bathsheba, the wife of
Uriah the Hittite?” Then David sent
messengers to bring her; and she
came to him, but later returned to
her home.
Then David wrote a letter to Joab
and sent it by Uriah. In the letter,
he said, “Place Uriah in the front
line where there is the fiercest
fighting, then draw back from behind him, that he may be struck
down and die.” So Joab, in posting guards over the city, sent Uriah
to the place where he knew there
were brave men. When the men
of the city went out to fight against
Joab, some of the soldiers of David fell, and Uriah the Hittite was
killed.
Then Joab sent to tell David all
about the war, and he gave this
command to the messenger: “If,
after you have finished telling the
ruler all about the war, he is angry
and says to you, ‘Why did you go
so near to the city to fight? Did you
not know that they would shoot
from the wall? Who struck down
Abimelech the son of Jerubbaal?
Did not a woman cast an upper
millstone upon him from the wall,
so that he died at Thebez? Why
did you go near the wall?’ then say,
‘Your servant Uriah the Hittite is
dead also.’”
So the messenger of Joab went to
Jerusalem and told David all that
Joab commanded him. Then David said to the messenger, “Say
to Joab, ‘Let not this thing trouble you, for the sword takes one
and then another. Go on fighting
against the city and capture it,’ and
encourage him.”
When Bathsheba heard that Uriah her husband was dead, she

mourned for him as was the custom. When the mourning was over,
David sent for her, and she became his wife and she had a son.
What David had done displeased
Jehovah and he sent the prophet
Nathan to David. Nathan went to
him and said, “There were two men
in one city, the one rich and the
other poor. The rich man had many
flocks and herds; but the poor man
had nothing except one little ewe
lamb which he had bought. He fed
it, and it grew up with him and with
his children. It used to eat of his
own small supply of food and drink
out of his own cup, and it lay in his
bosom and was like a daughter to
him.
“Now a traveller came to the rich
man; and he spared his own flock
and did not take an animal from
it nor from his own herd to make
ready for the traveller who had
come to him, but took the poor
man’s lamb and prepared it for the
guest who had come.”
Then David was very angry, and
he said to Nathan, “As surely as
Jehovah lives, the man who has
done this deserves to die; he shall
repay seven times the value of the
lamb, because he showed no pity.”
Nathan said to David, “You are the
man! Jehovah the God of Israel
declares: ‘I made you ruler over
Israel and I delivered you out of
the hand of Saul. I gave you your
master’s house and your master’s
wives to be your own, and I gave
you the nations of Israel and Judah. If that were too little, I would
add as much again. Why have you
despised Jehovah by doing that
which is wrong in his sight? You
have struck down Uriah the Hittite
with the sword, and have taken
his wife to be your wife, and have
killed him with the sword of the
Ammonites. Now, therefore, the
sword shall never cease to smite
your family, because you have despised me and have taken the wife
of Uriah the Hittite to be your wife.’”

David said to Nathan, “I have
sinned against Jehovah!” Then
Nathan said to David, “Jehovah
has also put away your sin so that
you shall not die. Yet, because by
this deed you have shown contempt for Jehovah, the child that is
born shall surely die.” Then Nathan
went to his house.
And Jehovah smote Bathsheba’s
child so that it fell sick. David
prayed to God for the child, and
ate no food but went in and lay all
night in sackcloth upon the earth.
The older men in his house stood
over him to raise him up from the
earth; but he would not rise nor eat
with them. When on the seventh
day the child died, the servants of
David were afraid to tell him that
the child was dead, for they said,
“While the child was yet alive, we
spoke to him and he paid no attention to our voice. How can we tell
him that the child is dead, for he
will do some harm!”
But when David saw that his servants were whispering together,
he knew that the child was dead,
and said to his servants, “Is the
child dead?” They replied, “He
is dead.” Then David rose from
the earth, washed and put oil on
himself, changed his clothes, and
went into the temple of Jehovah
and worshipped. After that he went
to his own house; and he asked for
bread, and when they set it before
him, he ate.
His servants said to him, “What is
this you have done? You ate no
food and cried for the child while
it was alive, but when the child
died, you rose and ate bread.” He
replied, “While the child was yet
alive, I ate no food and cried aloud,
for I said, ‘Who knows whether Jehovah will have mercy, so that the
child will live?’ But now that he is
dead, why should I eat no food?
Can I bring him back? I am going
to him, but he will not come back
to me.”

Kids & Youth
Dinosaur Facts

•

•

•

•
•

•
•
•

•

•

•
•

The word dinosaur
comes from the Greek
language and means
‘terrible lizard’. The
word was coined by
English paleontologist
Richard Owen in 1842
and was meant to
refer to Dinosaurs impressive size rather than their scary
appearance.
Dinosaurs ruled the Earth for over 160 million years, from
the Triassic period around 230 million years ago through
the Jurassic period and until the end of the Cretaceous
period around 65 million years ago.
The time period from 250 million years ago until around
65 million years ago is known as the Mesozoic Era. It is
often referred to as the Age of the Dinosaurs because most
dinosaurs developed and became extinct during this time.
It is believed that dinosaurs lived on Earth until around 65
million years ago when a mass extinction occurred.
Scientists believe that the event leading to the extinction
may have been a massive asteroid impact or huge volcanic
activity. Events such as these could have blocked out
sunlight and significantly changed the Earth’s ecology.
The first dinosaur to be formally named was the
Megalosaurus, back in 1824.
A person who studies dinosaurs is known as a paleontologist.
Rather than being carnivores (meat eaters), the largest
dinosaurs such as the Brachiosaurus and Apatosaurus
were actually herbivores (plant eaters).
To help fight meat eaters such as the Allosaurus or
Spinosaurus, many plant eaters had natural weapons at
their disposal. Examples of this include the spikes on the
tail of the Stegosaurus and the three horns attached to the
front of the Triceratops’s head shield.
Pterodactyls are not dinosaurs, they were flying reptiles
that lived during the age of dinosaurs but by definition they
do not fall into the same category. The same goes for water
based reptiles such as Plesiosaurs.
Birds descended from a type of dinosaurs known as
theropods.
Despite being long extinct, dinosaurs are frequently featured
in the media. One of the more memorable examples of this
is Michael Crichton’s 1990 book Jurassic Park. Adapted to
movie in 1993, the story features cloned dinosaurs brought
to life with the help of DNA found in mosquitoes trapped in
amber.

Happy
Birthday
Sarah
Happy Birthday Mario
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Vigil in commemorating of the Maspero massacre in Mississauga
On Sunday October 9, 2016, a vigil will be held in
commemorating the victims of the Maspero massacre and you should not miss it. The vigil will take
place at Streetsville Village Square in Mississauga (9
Main St., Mississauga, ON L5M 1X4 between 1:003:00).
The Massacre, which took place in Cairo 5 years earlier has seen one of the bloodiest attacks on Coptic
Christians in recent history. On October 9th of 2011,
thousands of peaceful Coptic protestors flocked from
every corner of Cairo to stage a sit-in at the state
sponsored TV building which is situated at Maspero
street. In the darkness of the night they marched in
what is believed to be the first time in half a century
Coptic Christians would attempt to reclaim their civil

rights from a state that constantly applied a double
standard. For years, building of churches in Egypt
has been the source of much tragedy in the lives of
the Copts, whether by state officials or violent mobs.
This time, the governor of Aswan was a co-conspirator in the destruction of a church and people’s call
for his removal led to their eviction. Facing this intolerable injustice, the families travelled to Cairo, a
10 hour journey, and organized a sit-in at Maspero.
Instead of receiving justice, their story was falsified
and they had to depart defeated. Realizing that their
battle was with the media, the protestors planned
to return for another sit-in. This time, as the families marched towards Maspero, they were joined
by thousands of Coptic sympathizers and the crowd

Broken
I was standing, but I wasn’t able to move.
My eyes were open but I couldn’t see,
I was breathing, but there was no oxygen
inside of me.
I was useless, confused,
Every part of me was bruised.
I was breaking.
I hated myself and everyone else.
Sinking into something, I didn’t know what
it was,
Falling, not knowing what i was getting
myself into.
Constantly crying, constantly angry,
constantly… refusing.
I broke.
Never giving all I had, afraid to trust, afraid
to get crushed,
Afraid I wasn’t good enough.
Afraid that all I ever was… or am, means

nothing.
But I saw that I was broken.
No, it wasn’t me but rather, He.
He showed me why,
The answers to the questions I would
always ask.
The answers to the questions, why I never
passed.
My own test, my own self-love.
I realized what I hated,
I hated not knowing, I hated not believing,
I saw myself as something with no meaning.
Yes, I was broken, but that didn’t mean I
couldn’t be fixed,
Yes I was broken but that never fully ticked,
Until I realized, that in order to love others,
I had to love myself.
There’s no other way I could’ve loved
without regret.

grew bigger. In no time, chaos struck and they started running in every direction to escape flying bullets and to avoid getting diced under the armored
vehicles that mysteriously appeared out of thin air.
Before the dust settled, the boulevard was already
looking like a war torn zone with casualties and disfigured bodies scattered on both sides of the road.
Many lives were lost that day, and many futures
were permanently chattered.... Unnecessarily & Unjustifiably. In honoring the victims, we acknowledge
their instrumental role in bringing to light a new legislation that regulates the construction of churches
in Egypt. That legislation, in spite of its flaws, is surely a move in the right direction, to end of an era of
injustice that lasted for centuries.

Mary Farag
I needed to understand,
That my happiness, and
my love for others,
It goes hand in hand.
Could not have one
without to other
Because we are all sisters
and brothers.
Because I realized I was broken,
I could now see, I could now breathe.
I was no longer unless, no longer confused.
Because I realized I was broken,
I could then start to heal.
And He fixed my broken parts, my heart
had never stopped.
“The second is this: ’you shall love you
neighbour as yourself.’ There is no other
commandment greater than these” (Mark
12:3).

Good News Journal congratulates
Fr. Pishoy Salama
and the congregation of

St. Maurice and St. Verena
Coptic Orthodox Church

for the opening
of their new church.
May God bless the church, all its
members and its future services.
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Write It Out!
By:
I love to write. When I wrote my first
book a few years ago, it was a long and
tiring process. But my passion for sharing
information and my experiences in words
drove me to continue to write, page by
page, until I had an entire book!
I also love to journal. Writing down about
my vacations, school year, or even just
my day is fun for me. I like to look back
on my journal and read through what I
did two or three years ago - it is quite
nostalgic for me!
We’ve talked before about how sharing
or expressing our emotions is important.
When we talk about our feelings and
label them, we feel better. We are better
able to cope with our experiences and to
handle difficult emotions.
What about writing down our emotions?
Does this have any effect? Well, this
study is one example that shows that
writing down our emotions can actually
have important effects on our mood and
functioning. In this study, participants
were about to take a math test. Half the
group were given a piece of paper and
pen and told to write about how they
felt before the test. The other half didn’t
write about their emotions. Interestingly,
the group that did not write about their
emotions (but were anxious) showed a
relationship between their anxiety and
marks. In other words, anxiety without
writing about it was related to lower
marks. BUT, those who wrote down about
their worries did not show a relationship
to their mark. So, those who wrote about
their study performed as they normally
would have, regardless of their anxiety.
What does this mean? In simple terms,
it means that when we write down
our emotions, we do not allow them to
control us or to screw our experiences

The Right Honourable
Stephen Harper
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

and perceptions. We are able to identify
our emotions and move on. However,
when we don’t express our feelings (for
example, through writing), we get bogged
down, and this affects our functioning
and experiences.
So, does this mean you must write down
every single emotion you experience?
No, not at all. In fact, even just verbally
speaking about your emotions is helpful.
But it does serve an important to be able
to write down about how we feel. If you
can, try getting a journal (or even use an
app on your phone!) and begin writing
about your day and your feelings. When
you are encountered by tough situation,
take time to write about it and identify
your emotions as they are. I guarantee
that you will realize a big difference
in how you are able to cope with the
emotion and the entire experience. You
will be able to understand what exactly
you are feeling, why this situation is
making you feel that way. Then, you can
ride through the emotion and take steps
to make the experience less distressing/
difficult for yourself. Similarly, writing
about the experience after it is over can
help you reflect and realize what you
learned from it, how you dealt with the
whirl of emotions, and what you can do
differently next time. Even if it is ONE
WORD such as ‘ANGRY!”, you will
still feel some relief in identifying the
emotion.
Try it today! Grab a pen and paper (or
your finger and your phone....), and try
writing down how you feel!

On August 26 The Right Honourable Stephen
Harper resigned his Parliamentary seat ending a political career that spanned 27 years.
From his early days as a political staffer it
was abundantly obvious to those who knew
him that Stephen Harper possessed the intellect and leadership qualities that would
eventually propel him to the highest office
in the nation. His tenure as Prime Minister
saw unprecedented and historic changes in
both the Canadian political landscape and the
world-over.
A lot has been said and written about Canada’s 22nd Prime Minister. As a member of
his Parliamentary Team I had the privilege
of working alongside one of the most dedicated and focused public servants ever to
step foot in the House of Commons. Occupying the Office of Prime Minister is very
demanding and can be very lonely at times.
It takes a visionary to motivate change and to
lead a nation in times of global uncertainty.
Stephen Harper embraced the responsibility
with purpose and resolve. His stewardship of
the Canadian economy through some of the
most recessive global economic periods was
remarkable and the envy of many countries.
Stimulating the economy at the right time,
reducing excess in government, expanding
Canada’s partnerships though international
trade and balancing the budget are all accomplishments of his focused leadership.
Domestically the Harper Government enacted legislation that sought to make our streets
and communities safe. Mandatory minimum
sentences became a staple in all justice legislation brought before Parliament. The

historic Canadian Victims Bill of Rights assented in 2015 ensures that victims of crime
and their families deserve to be treated with
courtesy, compassion and respect.
On the international stage Prime Minister
Harper worked closely with our allies to
support democracy and aid people suffering from persecution by obsessive regimes
steeped in outdated and oppressive political
ideology. He worked tirelessly to promote
much needed support for programs such as
Maternal, Newborn and Child Health initiatives to vulnerable populations in regions of
the world where basic nutrition is not readily
available or accessible.
These are just a few of a long list of accomplishments by the Harper Government that
have made our great country a much better
place. Canadians stand proud knowing that
we all have the honour of living in the very
best country in the world in which to live.
Public service comes at the price of personal
sacrifice. Certainly the Office of Prime Minister requires many long hours every day and
time away from family and home. I thank
Stephen Harper, his wife Laureen and their
children Ben and Rachel for their devoted
service to our country.
Undoubtedly history will record that Stephen
Harper was one of the best Prime Ministers
that Canada has ever had.
Costas Menegakis is the Former Member of
Parliament for Richmond Hill and Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship
& Immigration and small business owner. He
resides in Richmond Hill, Ontario and can be
contacted at costas@aorconservative.ca.

